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Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Këshilli i Ministrave    Tel.+ 355 4 22 77 510        https://www.app.gov.al           527/643  

 

Adresa   Rruga “Him Kolli”, ZK 8390, studio “Siro”, Tirane. 
NIPT                      “Infratech” sh.p.k:  K91628001D  dhe “Vler-Invest” sh.p.k:  K81721022P 
 

FONDI SHQIPTAR I ZHVILLIMIT 
1.Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor 
Emri    Fondi Shqiptar i Zhvillimit 
Adresa   Rruga “Sami Frashëri”, Nr.10,Tiranë    
Tel   +355 42235 597 
Fax    +355 42234 885 
E-mail   adf@albaniandf.org 
Adresa e Internetit www.albaniandf.org 
 
2.  Lloji i procedurës:  “Sherbim Konsulence”. 
 
3. Objekti  i kontratës/marrëveshjes kuadër:   “Shërbimi I mbikqyrjes së punimeve në objektin 
“Rikonstruksion i rrugës  Porcelan – Kinostudio – Surrel””. 
 
4. Fondi limit: 1.582.400 (një milion pesëqind e tetëdhjetë e dy mijë e katërqind) Lekë pa TVSH.   
 
5. Vlera totale përfundimtare e kontratës: 
Vlera: 1.520.000 (një milion pesëqind e njëzet mijë)  leke pa tvsh dhe 1.824.000 (një milion 
tetëqind e njëzet e katër  mijë)   leke me tvsh. 
 
6. Data e lidhjes së kontratës 30.04.2015 
 
7. Emri dhe adresa e kontraktorit  
Emri    “Gjeokonsult & Co.”  sh.p.k   
Adresa   Kthesa e Kamzes, Pallati Mehillaj, Kashar, Tirane, 
Nr. NIPT                    K91810005U 
 

SHËRBIMI INFORMATIV I SHTETIT 
Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor 
Emri   Shërbimi Informativ i Shtetit, Aparati Qendror 
Adresa Rruga: “Kongresi i Manastirit”, Tiranë 
Tel/Fax 04 2365 208 
E-mail   ___________________________________________ 
Faqja në Internet ___________________________________________ 
 
Lloji i procedurës:  Me negocim, pa shpallje paraprake të njoftimit të kontratës. 
 
Objekti  i kontratës/marrëveshjes kuadër : “Blerje Biletë avioni + siguracion”. 
 
Fondi limit: 234 710 (dyqindetridhjetëekatërmijëeshtatëqindedhjetë) lekë pa tvsh. 
 
Vlera totale përfundimtare e kontratës (duke përfshirë lotet dhe opsionet):     

http://www.albaniandf.org/
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