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Objekti i prokurimit: “Blerje Pajisje TI”  
 
Fondi limit: 1 100 000 (njemilion e njeqind mije) lekë pa TVSH. Burimi i financimit Buxheti i 
Shtetit.  
 
Vlera totale e kontratës: 890 000 (tetëqind e nëntëdhjetë mijë e) lekë pa tvsh.  
 
Data e lidhjes së kontratës: 28.05.2015  
 
Kontraktori: “Shpresa - Al” sh.p.k me adrese: Rr. ”Urani Pano” Pallati 11 - katësh , Tiranë, me 
NIPT : K 31321021 N.  
  

UNIVERSITETI BUJQESOR I TIRANES 
Autoritetit kontraktor: Universiteti Bujqesor i Tiranes  
Koder Kamez, Tirane, Tel. 200 890 205  
 
Lloji i procedurës se prokurimit: Kerkese per propozim 
  
Objekti i prokurimit: “Blerje karburant (diesel)” 

 
Fondi limit: 4.925.000 (kater milion e nenteqind e njezet e pese mije) leke pa TVSH 
Vlera totale e kontrates: 5.910.000 (pese milion e nenteqind e dhejte mije) leke me TVSh 
 
Burimi i financimit:  Te ardhurat e UBT 
 
Datat e lidhjes se kontrates:  27.05.2015    
 
Operatori ekonomik kontraktues: “Shpresa-AL” sh.p.k        NIPT- K31321021N 
Adresa: Mbrapa VEVE CENTRE, Tirane 
 

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  “Rehabilitimi i kryqëzimit të Shkozës".   
 
Fondi limit  22.499.000 (njëzet e dy milion e katërqind e nëntëdhjetë e nëntë mijë) leke pa tvsh. 
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Vlera totale përfundimtare e kontratës (duke përfshirë lotet dhe opsionet): 15.300.070 
(pesembedhjete million e treqind mije e shtatedhjete)  leke pa tvsh  leke pa tvsh ose 18.360.084 
(tetembedhjete milion e treqind e gjashtedhjete mije e tetedhjete e kater) leke me tvsh. 

    
Data e lidhjes së kontratës 27 Maj 2015 
 
Emri dhe adresa e kontraktorit: Shoqerine “Gjikuria” shpk, me adrese Rruga Brigada VIII, Pallati 
teknoprojekt, hyrja 1, kati 10, me NIPT J62903456H. 
 

KOMUNA CERRAVE POGRADEC 
Autoritetit kontraktor, adresa,nr.tel :KOMUNA CERRAVE Pogradec   
 
Lloji i procedurës se prokurimit: Kerkese per Propozim   
 
Objekti i prokurimit:  Blerje Dru Zjarri  
 
Fondi limit (nqs ka lote i ndare sipas loteve): 1.250.000  (nje milion lek e dyqind e pesedhjete mije 
lek  pa tvsh) 
 
Afati për kryerjen e sherbimit  : 17/11/2014  me përfundim në  17/12/2014 
 
Data e zhvillimit të tenderit:   10/11/2014 Ora : 14:00 
 
Kontraktori (Fituesi) :     Gentian Pengu   
 
Vlera totale e Kontrates  (n.q.s. ka lote,i ndarje sipas loteve): 1.248.750  (nje milion e dyqind e 
dyzet e tete e shtateqind e pesedhjete)  lek pa tvsh 
 

BASHKIA LAÇ 
Autoritetit Kontraktor, Adresa,Nr.Tel : Bashkia Laç, Lagjia Nr.3 Laç ,  
Nr Tel/Fax  00355/ 536 /22 70;  22 39 
 
Lloji i procedurës se prokurimit:    “ Kerkese per  propozime” (me mjete elektronike).  
 
Objekti i prokurimit:       “Ndriçimi i brendshem i shesheve te lagjeve te qytetit te Laçit”. 
                                                                 
Fondi limit (nqs ka lote i ndare sipas loteve) :            2 077 883                      
  
(dy milion e shtatedhjete e shtate mije e teteqind e tetedhjete e tre) leke pa TVSH. 
 
Burimi i financimit:                                     Grant + Te Ardhura.  
 
Vlera totale e kontratës:                      2 403 180               
(dy milion e katërqind e tre mijë e njëqind e tetëdhjetë) lekë ME T.V.SH. 
 
Data e nënshkrimit të kontratës:       Data 26.05.2015.  
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