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4-Fondi limit pa TVSH_:  1 049 600   (nje milon  e dyzet e nente mije e gjashteqind) lek pa TVSH 
Burimi i financimit:Ministria e Kultures 
Shpenzim operativ    
  
5-Vlera totale e kontrates: 881.650   (teteqindetetedhjetenjemijeegjashteqindepesedhjet)  lek pa 
TVSH1 057 980   (njemilon e pesedhjeteshtatemijeenenteqindetetedhjet)  lek me TVSH 
 
6-Data e lidhjes se kontrates 01.07.2015 
 
7-Kontraktori/et,adresa,nipt:“Eurogjici – Security SH.P.S.F” sh.p.k, me NIPT K31929010K  me 
seli ne Tirane,Lagja 8,Rruga “Adem Jashari”,H 10,P.4,Ap.3 
 

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  “Rikonstruksioni i rrugës Ade – Frakull e vogel”.   
 
4. Fondi limit  68.035.938 (gjashtëdhjetë e tetë milion e tridhjetë e pesë mijë e nëntëqind e tridhjetë 
e tetë)     leke pa tvsh. 
 
5. Vlera totale përfundimtare e kontratës (duke përfshirë lotet dhe opsionet): 37,033,164 (tridhjete e 
shtate milion e tridhjete e tre mije e njeqind e gjashtedhjete e kater) lekë pa TVSH. 

    
6. Data e lidhjes së kontratës 29 Qershor 2015 
 
7. Emri dhe adresa e kontraktorit: Bashkimi i Operatoreve ekonomike “Caushi” shpk me NIPT 
J97511807W & “Çaushi” shpk me NIPT J81603502G & “Sinder AB” shpk me NIPT 
K01531003W. 
 

BASHKIA RRESHEN 
1.Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor 
Emri    Bashkia Rreshen 
Adresa   Sheshi “Abat Doci”, Rreshen - Mirdite 
Tel/Fax  0216 22233 
E-mail   ____________________ 
Faqja në Internet ____________________ 
 
2.  Lloji i procedurës:  E hapu - mallra 
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