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Fondi limit: 18.465.000 (tetëmbëdhjetë milion e katërqind e gjashtëdhjetë e pesë mijë) Lekë pa 
TVSH.   
Vlera totale përfundimtare e kontratës: 
Vlera: 18.309.000 (tetembedhjete milion e treqind e nente mije) leke pa tvsh dhe 21.970.800 (njëzet 
e nje milion e nenteqind e shtatedhjete mije e teteqind)   leke me tvsh. 
 
Data e lidhjes së kontratës: 06.05.2015 
 
Emri dhe adresa e kontraktorit Emri  Bashkimi  i operatoreve “Atelier 4 sh.p.k dhe Bolles+Wilson 
GmbH e Co.KG” sh.p.k. AdresaRruga Sami Frasheri”, ndertesa “TID-Ballkan”, 1/2,  Tirane.Nr. 
NIPT    K31812012H. 
 FONDI SHQIPTAR I ZHVILLIMIT 

Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor 
Emri    Fondi Shqiptar i Zhvillimit  
Adresa   Rr. “Sami Frashëri”, Nr. 10, Tirana, Albania 
Tel/Fax  Phone: 00355 4 2 235 597/8 (int.151) 
E-mail   adf@albaniandf.org 
Faqja në Internet www.albaniandf.org 
 
Lloji i procedurës:  “Tender i hapur”   
 
Objekti  i kontratës/marrëveshjes kuadër:  “Shërbimi i projektimit për rikonstruksionin dhe 
ndryshimin e destinacionit të ish laboratorit hidraulik në Qendër arti – Skena e re”.  
  
Fondi limit:  7,597,000 (shtatë milion e pesëqind e nëntëdhjetë e shtatë mijë) leke pa tvsh. 
 
Vlera totale përfundimtare e kontratës (duke përfshirë lotet dhe opsionet): 9.063.600 (nëntë milion e 
gjashtëdhjetë e tre mijë e gjashtëqind) lekë me tvsh. 

Autoriteti kontraktor ; adresa , nr.telef.  :DREJTORIA E  SHENDETIT PUBLIK LUSHNJE. Lagjia 
:”Xhevdet Nepravishta” ,Tel :   035 2225 -23 
  
Lloji  i procedures  prokurimit : “  Negocim, pa shpallje paraprake te njoftimit ”, pune prokurim 
elektronik  . 
 
Objekti i kontrates : “ Riparim I ambjenteve te zyrave te Drejtorise se Shendetit Publik Lushnje ”.  
 
Fondi limit  ( n.q.se ka lote sipas loteve ):  600 000  ( netedhjet mije) leke pa tvsh. 
 

    
Data e lidhjes së kontratës 08 Maj 2015 
 
Emri dhe adresa e kontraktorit: Shoqeria “Atelier 4” sh.p.k. me adrese: Rruga Sami Frasheri”, 
ndertesa “TID-Ballkan”, 1/2, me NIPT K31812012H. 
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