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7. Emri dhe adresa e kontraktorit  
Emri    “Bahas” sh.p.k & ”Hastoçi” shpk 
Adresa              Tirane  
Nr. NIPT                     J61827083D dhe J62028009B 
 

MINISTRIA E BUJQËSISË, ZHVILLIMIT RURAL DHE ADMINSITRIMIT 
TË UJËRAVE 

Autoriteti kontraktor, adresa, nr.tel: Ministria e Bujqësisë, Zhvillimit Rural dhe Adminsitrimit të 
Ujërave. Adresa : Blvd.”Dëshmorët e Kombit”, Nr.2, Tiranë, Tel/Fax : 00355 4 2226551. 
 
Lloji i procedures se prokurimit: Procedurë e Hapur Elektronike. 
 
Objekti i prokurimit: “Sistemimi i shtratit te Lumit Drino”. 
 
Fondi limit (nqs ka lote i ndare sipas loteve) : Fondi 65 772 523 (gjashtëdhjetë e pesë milion e 
shtatëqind e shtatëdhjetë e dy mijë e pesëqind e njëzet e tre) lekë pa TVSH.  
 
Burimi i Financimit : Buxheti i Shtetit për vitin 2015 (investime). 
 
Vlera e shpallur fituese: 45 715 623 (dyzet e pesë milion e shtatëqind e pesëmbëdhjetë mijë e 
gjashtëqind e njëzet e tre) lekë pa TVSH.54 858 747 (pesëdhjetë e katër milion e tetëqind e 
pesëdhjetë e tetë mijë e shtatëqind e dyzet e shtatë) lekë me TVSH. 
 
Data e lidhjes se kontrates: 01.06.2015 
 
Kontraktori/et, adresa, NIPT-i: Operatori ekonomik “Hastoçi“ shpk, me seli në Tiranë, Farkë e 
Vogël, Lagjia Eurolingua, NIPT-i J62028009B. 
 

FONDI SHQIPTAR I ZHVILLIMIT 
1.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 
 
2.  Lloji i procedurës:  “Tender i hapur”   
 
3. Objekti  i kontratës/marrëveshjes kuadër  “Rikonstruksion dhe asfaltimi i rrugës së fshatit 
Peshtan, Komuna Qendër Tepelene”.   
 
4. Fondi limit  20,823,000 (njëzet milion e tetëqind e njëzet e tre mijë) leke pa tvsh. 
 
5. Vlera totale përfundimtare e kontratës (duke përfshirë lotet dhe opsionet): 15,860,340 
(pesëmbëdhjetë milion e tetëqind e gjashtëdhjetë mijë e treqind e dyzet mijë) leke me tvsh. 
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6. Data e lidhjes së kontratës 02 Qershor 2015 
 
7. Emri dhe adresa e kontraktorit: Shoqeria “Cobial” shpk me adrese: Rruga Dora d’Istria, pallati nr 
2, Tirane,  me NIPT K02715414M. 
 

KOMUNA MAMINAS 
1.Autoriteti kontraktor.Adresa.nr.tel: Komuna Maminas Nr.tel.057580143 
 
2.Lloji i procedures se prokurimit:      Kerkes per Propozim 
 
3.Objekti i prokurimit:        Rikonstruksion i  Rrugeve te Fshatit Bilales,Rrubjek  dhe Rruges se 
kopeshtit Karpen me rere bituminioze 
 
4.Fondi Limit        3.749.730 leke pa TVSH 
 
5.Vlera e kontrates se lidhur :  3.161.760 leke me t.v.sh 
 
6.Data e lidhjes se kontrates: 04.06.2015 vendi.Komuna Maminas 
 
7.Operatori ekonomik i shpallur fitues,adresa,nipt:” DOKSANI G  ”sh.p.k me nipt(L21809501H) 
 

BASHKIA KRUJE 
Autoriteti kontraktor:  BASHKIA KRUJE,Qender Kruje,Tel :051122170 
 
Lloji i procedurës së prokurimit: “ Procedure e hapur ” (prokurim elektronik) 
 
Objekti i prokurimit: Rikonstruksion shkolla e mesme Kruje, (ngrohja dhe sistemim i jashtem).  
 
Fondi limit: 21.400.898,4 (njezet e nje million e katerqind mjie e teteqind e nentedhjete e tete pike 
kater) leke pa tvsh. (Vene ne dispozicion nga buxheti I shtetit) 
 
Vlera e kontrates se nenshkruar 25.501.820 (njezet e pese million e peseqind e nje mije e teteqind e 
njezet ) leke me t.v.sh. 
 
Data e nenshkrimit te kontrates : 03/06/2015  
 
Operatori ekonomik I shpallur fitues/Adresa,NIPT-i : Bashkimi I operatoreve JV “VLLAZNIA 
NDERTIM I.S & NDERGJONI sh.k.p. perfaqesuar nga VLLAZNIA NDERTIMI I.S me 
Administrator Arben Çela me  nipt K77524909Q , Adresa : Lagja “Pjeter Budi” BURREL 
 

UJESJELLES KANALIZIME DURRES SH.A 
1.Autoriteti kontrator: Ujesjelles Kanalizime Durres sh.a. 
 
2.Lloji i proçedurës së prokurimit: ”E hapur- mallra” 
 
3.Objekti i kontrates: “Blerje pjese kembimi per automjete”.  
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