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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:  “Rikonstruksion i hyrjes së qytetit Bajram Curri”. 
 
4. Fondi limit  45.392.000 (dyzet e pesë milion e treqind e nëntëdhjetë e dy mijë) Lekë pa TVSH.   
Fondi i akorduar për vitin 2017 është 9.566.666 (nëntë milion e pesëqind e gjashtëdhjetë e  gjashtë 
mijë e gjashtëqind e gjashtëdhjetë e gjashtë)  lekë pa tvsh. Pjesa e mbetur është parashikuar për 
vitin 2018. 
 
5. Vlera totale përfundimtare e kontratës (duke përfshirë lotet dhe opsionet): 34.494.101 (tridhjete e 
kater milion e katerqind e nentedhjete e kater mije e njeqind e nje) lekë pa tvsh ose 41.392.921 
(dyzet e nje milion e treqind e nentedhjete e dy mije e nenteqind e njezet e nje) leke me tvsh.  
 
6. Data e lidhjes së kontratës 15 Maj 2017 
 
7. Emri dhe adresa e kontraktorit: Shoqeria “Shpresa - AL” shpk me adrese: Rruga “Urani Pano”, 
pallati nr 11, prane Veve Center, Tirane. 
 

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 rruges "Germenj-Okshtun-
Zambishte". 
 
4. Fondi limit  99.829.000 (nëntëdhjetë e nëntë milion e tetëqind e njëzet e nëntë mijë) Lekë pa 
TVSH.  Fondi i akorduar për vitin 2017 është 19.965.859 (nëntëmbëdhjetë milion nëntëqind e 
gjashtëdhjetë e pesë mijë e tetëqind e pesëdhjetë e nëntë) Lekë pa tvsh. Pjesa e mbetur është 
parashikuar për vitin 2018. 
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5. Vlera totale përfundimtare e kontratës (duke përfshirë lotet dhe opsionet): 69.000.000 
(gjashtedhjete e nente milion) lekë pa tvsh ose 82.800.000 (tetedhjete e dy million e teteqind mije) 
leke me tvsh. 
 
6. Data e lidhjes së kontratës 17 Maj 2017 
 
7. Emri dhe adresa e kontraktorit: Bashkimi i Operatoreve Ekonomike “Mela” shpk & “Alb 
Shpresa” shpk  me adrese: Rruga “Maliq Muco”, ndertesa 6, hyrja 4, Njesia Bashkiake 9, Tirane. 
 DREJTORIA E SPITALIT RAJONAL FIER 

 
1.1 Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor 
Emri    Drejtoria e Spitalit Rajonal Fier 
Adresa   Lagja “1Maj”, Rruga ”Invalidet e luftes” 
Tel/Fax  nr.& fax Tel   0035534222761 
E-mail   e-mail spitalifier@shendetesia .gov.al 
 
2.  Lloji i procedurës:  Kerkese per propozim (me mjete elektronike) 
 
3. Objekti  i kontratës/marrëveshjes kuadër : Sherbimi i rojeve private 
 
4. Fondi limit  : 6 564 014 (gjashte miljone e pseqinde e gjashtedhjete e kater mije katermbadhjete)     
                              Leke pa T.V.SH 
 
Vlera totale përfundimtare e kontratës (duke përfshirë lotet opsionet dhe nenkontraktimin):                 
 
5 186 898.74 (pese million e njeqind e tetedhjete e gjashte mije e teteqind e nentedhjete e tete pike 
shtatedhjete e kater) leke pa T.V.SH  
dhe   
6 224 278.48 (gjashte milion e dyqind e njezete e kater mije e dyqind e shtatedhjete e tete pike 
dyzete e tete ) leke me T.V.SH 
 
        Vlera  e nenkontraktimit______________me Tvsh Monedha __________________ 
 
6. Data e lidhjes së kontratës 15.05.2017 
 
7. Emri dhe adresa e kontraktorit /nenkontraktorit 
Emri   “FORCE SECURITY 2004” sh.p.k Fier 
Adresa  Lagjja Kastriot, tek zyrat e Albtelekomit, kati i 3 - te Fier 
Nr. NIPT          K52724404J 
 KESHILLI I QARKUT LEZHE 

 
1.Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor 
Emri    Keshilli I Qarkut Lezhe 
Adresa                         Sheshi“Gjergj Kastrioti“ 
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