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6. Data e lidhjes së kontratës 30.09.2015 
 
7. Emri dhe adresa e kontraktorit  
Emri    ”ALFA -2” shpk 
Adresa   BERAT  
Nr. NIPT                    K82612003J 
 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): “Rehabilitim dhe sistemim i sheshit në 
qendër të fshatit Asim Zeneli,Qendër e Komunës Antigone”. 
 
4- Fondi limit (n.q.s. ka lote i ndarë sipas loteve): 23.679,382Lekë (pa TVSH) 
 
5- Burimi i financimit: Buxheti i shtetit 
 
6- Vlera totale e kontratës: 15,465,357Lekë(pa TVSH) 
 
7- Data e lidhjes së kontratës: 05/10/2015 
 
8- Kontraktori/et, adresa, Nipt: Operatori ekonomik ““Shqiponja M” sh.p.k, Lagje Drita, 
Burrel,NIPT J783311934T. 
 

OSHEE” SH.A  DREJTORIA RAJONALE BURREL 

Autoriteti kontraktor : “OSHEE” Sh.a , Drejtoria Rajonale Burrel, Adresa : Rr. “Ibrahim Temo” lgj. 
“Partizani”, Burrel, Shqipëri. 
                                                                                                                                                                                            
Lloji  i Procedurës së prokurimit : “E Hapur - Punë” me mjete elektronike. 
 
Objekti i kontratës:  “Ndertim i rrjetit TM, Kabina Shtyllore 10 kv, 50 kva “Val   
Martanesh 1 ”, “Val Martanesh 2” dhe rrjetit TU te tyre "   
 
Fondi limit:  me një vlerë prej  Totali 14 564 846 ( katërmbëdhjetë milion e pesëqind e 

 
gjashtëdhjetë e katër mijë tetëqind e dyzet e gjashtë) lekë pa TVSH, vënë në dispozicion nga të 
ardhurat e vete OSHEE, Sh.a. 
 
Vlera  totale e kontratës: 14 277 828.3 (katermbedhjete milion e dyqind e shtatedhjete e  shtate mije 
e teteqind e njezet e tete pike tre) leke pa TVSH.    17 133 393.79 (shtatembedhjete milion e njeqind 
e tridhjete e tre mije e treqind e nentedhjete e tre pike shtatedhjete e nente) leke me TVSH. 
                                                                                                                                                                                                           
Data e lidhjes së kontratës:  02.10.2015. 
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