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Vlera: 199 200 000  (me TVSH) Monedha Lek 
    
6. Data e lidhjes së kontratës: 02.09.2015 
 
7. Emri dhe adresa e kontraktorit:  
Emri    “4 A-M shpk” 
Adresa   Rruga Musa Agolli, Tiranë 
Nr. NIPT                     K92005016L 

 
FONDI SHQIPTAR I ZHVILLIMIT 

1 – Autoriteti kontraktor,adresa,nr.tel: Rruga “Sami Frashëri”, Nr.10, Tiranë,+355 4 223 5597/8 
 
2 – Lloji i proçedurës së prokurimit: Proçedurë e hapur (me mjete elektronike) 
 
3 – Objekti i prokurimit (nqs ka lote, i ndarë sipas loteve): “Rikonstruksion i shkollës 9 – vjeçare 
fshati Sheq Musalalaj, Komuna Frakull”. 
 
4 – Fondi limit (nqs ka lote i ndarë sipas loteve): 27,119,749Lekë (pa TVSH) 
 
5 – Burimi i financimit: Buxheti i shtetit 
 
6 – Vlera totale e kontratës: 16,010,614Lekë(pa TVSH) 
 
7 – Data e lidhjes së kontratës: 31/08/2015 
 
8 – Kontraktori/et, adresa, Nipt: Bashimi i operatorëve ekonomik “Gllavenica” sh.p.k, me adresë 
lagje “5 Shkurti, Bulevardi “4 Heronjtë”, godina nr.2, Kati 4, Ballsh Fier, dhe “Vllaznia” sh.p.k, 
lagje Qesarakë, godinë banimi dhe shërbimesh 3-4 katëshe, kati I, Dajt, Tiranë, K17710805Adhe 
K11507003S 

 

AGJENCIA PËR ZHVILLIM BUJQËSOR DHE RURAL 
Autoriteti kontraktor, adresa, nr.tel: Agjencia për Zhvillim Bujqësor dhe Rural”, me adresë  Rruga 
“Muhamet Gjollesha Nr.56 ,Tiranë Tel +042235426. 
 
Lloji i procedurës se prokurimit: Procedurë  e hapur. 
 
Objekti i prokurimit: “Mbrojtja e ullishteve nga miza e ullirit, Loti Tiranë .” 
 
Fondi Limit :  5,383,058 (pesë milion e treqind e tetëdhjetë e tre mijë e pesëdhjetë e tetë) lekë pa 
TVSH; 
Burimi i financimit : Buxheti i Shtetit. 
 
Vlera  totale e kontratës se shpallur fituese : 5.353.035 ( pesë milionë e treqindëe pesëdhjetëe 
tremijëe tridhjetëepesë) lekë pa TVSH  
 
Data e lidhjes së kontratës është 01.09.2015, vendi AZHBR, adresa www.app.gov.al 

http://www.app.gov.al/
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