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Lloji i procedures se prokurimit: E HAPUR; 
 
Objekti i kontratës: “Sistem ujitës në QTTB Vlorë (hapje 5 puse) + ndërtimi i 
rrjetit elektrik”; 
 
Fondi limit: 11 550 000 (njëmbëdhjetë milion pesëqind e pesëdhjetë mijë) lekëpa TVSH dhe 
13.860.000 (trembëdhjetë milion e tetëqind e gjashtë dhjetë mijë) lekë me TVSH; 
 
Vlera totale e kontratës: 9 941 022.07 (nëntë milion nëntëqind e dyzet e njëmijë e njëzet e dy pikë 
zero shtatë ) lekë pa TVSH dhe 11 929 226.48(njëmbëdhjetë milion nëntëqind e dyzet e një mijë e 
dyqind e njëzet e gjashtë pike dyzet e tetë ) lekë me TVSH; 
 
Data e lidhjes së kontratës: 03.08.2015; 
 
Operatori ekonomik i shpallur fitues: “Avduli” Shpk, NIPT J66703306O me Administrator ARBEN 
AVDULI; Adresa: Lagjja Hajro Çakërri, Pranë ish fabrikës së Çimentos Vlorë. 
 

KOMUNA MOLLAS 

1-Autoriteti kontraktor: Komuna Mollas  , Elbasan  
 
2-Lloji i procedures se prokurimit: Kerkese per propozim 
 
3-Objekti i prokurimit: “Rikonstruksion rrugesh fshtrave Selite Linas Kamunah Dasar unaza Dragot 
e sistemim KUZ . Faza e I  Rikonstruksion rruga fshati Kamunah”  
 
4- Fondi limit: 9 905 260 ( nente milion e nenteqind e pese mije e dyqind e gjashtedhjete ) leke pa 
tvsh 
 
5. Burimi i financimit: Buxheti i shtetit X      Te ardhura  Grante, donacione etj   
Fondi per realizimin e ketij objekti eshte buxheti i komunes. 
 
6- Investim X      Shpenzim operativ   
 
7-Vlera totale e kontrates: 9 896 817 ( nentemilion e teteqind e netedhjete e gjashte mije e teteqind 
e shtatembedhjete) leke pa tvsh dhe 11 876 180 ( njembedhjete million e teteqind e shtatedhjete e 
gjashte mije e njeqind e tetedhjete) leke me tvsh. 
 
8-Data e lidhjes se kontrates: data    25.06.2015 
     
9-Kontraktori:   Sulova ndertim prodhim shpk NIPT L43027201P me administrator Z. Elton Musta 
si perfaqesues me prokure i bashkimit te shoqerive ERGI shpk dhe Sulova ndertim prodhim shpk. 
 

FONDI SHQIPTAR I ZHVILLIMIT 
1.Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor 
Emri    Fondi Shqiptar i Zhvillimit  
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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  “Sistemimi anësor i Përroit të Madh, Qendër Voskop”.   
 
4. Fondi limit  37.812.000 (tridhjetë e shtatë milion e tetëqind e dymbëdhjetë mijë)  leke pa tvsh. 
 
5. Vlera totale përfundimtare e kontratës (duke përfshirë lotet dhe opsionet): 30.336.478 (tridhjete 
million e treqind e tridhjete e gjashte mije e katerqind e shtatedhjete e tete)   leke me tvsh. 

    
6. Data e lidhjes së kontratës 28 Korrik 2015 
 
7. Emri dhe adresa e kontraktorit: Shoqeria “Nika” shpk me NIPT J76705047U dhe “Millenium” 
shpk me NIPT K04005052C. 
 

KUVENDI I SHQIPERISE 
1.Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor 
Emri    Kuvendi i Shqiperise 
Adresa   Bul. Deshmoret e Kombit nr.4 Tirane 
Tel/Fax  0355 42 278259 / 234331 
E-mail   albana.shtylla@parlament.al 
Faqja e Internetit www.parlament.al 
 
2.  Lloji i procedurës:  Kërkesë për Propozim 
 
3. Objekti  i kontratës/marrëveshjes kuadër Loti i II: «Blerje pjese kembimi per automjete 
HYUNDAI SANTA FE, CHEVROLET, TOYOTA RAV 4” 
 
4. Fondi limit loti II:   879,500 (teteqind e shtatedhjete e nentemije e peseqind ) Leke pa TVSH 
 
5. Vlera totale përfundimtare e kontratës:  
 
Vlera    1.017.600  (me TVSH)       Monedha      Leke  

  
6. Data e lidhjes së kontratës 03.08.2015 
 
7. Emri dhe adresa e kontraktorit: Emri” UNIVERSAL”shpk . AdresaRruga Kavajes, Nr.146 , 
TiraneNr. NIPT  J61922002J 
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