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Objekti i prokurimit: “Projekt – preventiv zbatimi për rikonstruksionin e godinës qendrore dhe 
ndërtim shtesë anësore për Agjencia e Kontrollit të Barnave dhe Pajisjeve Mjekësore” 
 
Fondi limit: 1,666,666.667 lekë(pa TVSH) 
        
Vlera totale e kontratës:  1.400.000 lekë (pa TVSH) 
   
Data e lidhjes së kontratës:    29.12.2015  
 
Kontraktuesi, adresa, nipt:   “LORENCO & CO”, Adresë : Rruga: Dritan Hoxha, pallati i ri 8 
katësh përballë Procredit bank, Tiranë.  NIPTI: J 61903071 B 

 
FONDI SHQIPTAR I ZHVILLIMIT 

 
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 
 
Lloji i procedurës:  “Tender i Hapur”   
 
Objekti  i kontratës/marrëveshjes kuadër:  “Rehabilitimi i bregut të Liqenit të Ohrit dhe gjelbërimi 
përgjatë rrugës së segmentit Lin – Pogradec”. 
 
Fondi limit:  164,998,901 (njëqind e gjashtë e dhjetë e katër milion e nëntëqind e nëntëdhjetë e tetë 
mijë e nëntëqind e një)  leke pa tvsh. 
 
Vlera totale përfundimtare e kontratës: 163,087,646 (njëqind e gjashtëdhjetë e tre milion e 
tetëdhjetë e shtatë mijë e gjashtëqind e dyzet e gjashtë)  lekë pa tvsh dhe 195.705.175 (njeqind e 
nentedhjete e pese milion e shtateqind e pese mije e njeqind e shtatedhjete e pese) leke me tvsh.  

    
Data e lidhjes së kontratës: 30 Dhjetor 2015 
 
Emri dhe adresa e kontraktorit: Bashkimi i Operatorëve Ekonomikë “Pe-Vla-Ku” sh.p.k. me NIPT 
K61716013M & “Garden Line” sh.p.k. ne NIPT K11427004I & “Gjikuria” sh.p.k, me NIPT 
J62903456H , 
 

BASHKIA GJIROKASTER 
 
Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor 
Emri    Bashkia Gjirokaster  
Adresa   Sheshi i Çercizit ,Gjirokaster  
Tel/Fax  0842263500: +355 84 2637 96  
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