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Faqja në Internet www.albaniandf.org 
 
2.  Lloji i procedurës:  “Tender i Hapur”   
 
3. Objekti  i kontratës/marrëveshjes kuadër:  Ndertim Asfaltim i rruges Cerrik – Belsh – Dragot – 
Kucove – Ure Vajgurore” Segmenti Dragot - Kucove – Ure Vajgurore. 
 
4. Fondi limit  1.041.230.892 (nje miliard dyzet e nje milion e dyqind e tridhjete mije e teteqind e 
nentedhjete e dy)  Lekë pa TVSH.  Fondi i akorduar per vitin 2017 eshte 208.246.178  lekë pa tvsh. 
Pjesa e mbetur është parashikuar për vitin 2018. 
 
5. Vlera totale përfundimtare e kontratës (duke përfshirë lotet dhe opsionet): 689,987,164 
(gjashteqind e tetedhjete e nente milion e nenteqind e tetedhjete e shtate mije e njeqind e 
gjashtedhjete e kater) lekë pa tvsh ose 827.984.596 (teteqind e njezet e shtate milion e nenteqind e 
tetedhjete e kater mije e peseqind e nentedhjete e gjashte) 
 
6. Data e lidhjes së kontratës 20 Qershor 2017. 
 
7. Emri dhe adresa e kontraktorit: Shoqeria “Salillari” shpk me adrese: Rruga e vjeter Vore – 
Marikaj, km 1, godine kater kateshe, kati i trete, Nr. 5. 
 

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 rruges se Velipojes segmenti Harku 
i Berdices - Baks ” Lot. 3. 

 
4. Fondi limit  886.349.000 (teteqind e tetedhjete e gjashte milion e treqind e dyzet e nente mije) 

Lekë pa TVSH. Fondi i akorduar për vitin 2017 është 177.269.973  Lekë pa tvsh. Pjesa e 
mbetur është parashikuar për vitin 2018. 

 
5. Vlera totale përfundimtare e kontratës (duke përfshirë lotet dhe opsionet): 726.804.422 

(shtateqind e njezet e gjashte milion e teteqind e kater mije e katerqind e njezet e dy) lekë pa 
tvsh ose 872.165.306 (teteqind e shtatedhjete e dy milion e njeqind e gjashtedhjete e pese mije e 
treqind e gjashte) leke me tvsh. 
 

6.    Data e lidhjes së kontratës 13 Qershor 2017. 
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7. Emri dhe adresa e kontraktorit: Bashkimi i Operatoreve Ekonomike “Alb Tiefbau” shpk (60%) 
dhe “Pe Vla Ku” shpk (40%), me perfaqesuese shoqerine “Alb Tiefbau” shpk, me NIPT 
J66703049C, me adrese: Lagja “Qemal Stafa”, Rruga “Studenti”, Sheshi “2 Prilli”, Pallati 
“Fishta 2”, zona kadastrale 8591, nr pasurie 2/988-N8, Shkoder. 
 

DREJTORIA RAJONALE OSHEE SHA DURRËS 
 
1 Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor 
Emri  Drejtoria Rajonale OSHEE SHA Durrës 
Adresa Rr.”Mujo Ulqinaku” L5, Durrës, Shqipëri, NIPT:K72410014H 
Tel/Fax  ___________________________________________ 
E-mail   ___________________________________________ 
Faqja e Internetit ___________________________________________ 
 
2.  Lloji i procedurës: E Hapur me Mjete Elektronike 
 
3. Objekti  i kontratës: "Zgjatimi i fiderit 55S,n/stacioni Shkozet me linje kabllore 
nentokesore,kabina te reja dhe rrjet TU te ri dhe kalimi i linjes ajrore 20kV te fiderit 42-44 te N/ST 
Shkozet me linje kabllore nentokesore segmenti Shkozet Durres". 
 
4. Fondi limit: 69,127,610(gjashtedhjete e nente milion e njeqind e njezete e shtate mije e 
gjashteqind e dhjete) lekë pa tvsh. 
 
5. Vlera totale përfundimtare e kontratës (duke përfshirë lotet dhe opsionet): 

    
Vlera 82,284,278 (me TVSH) Monedha lek 
    

6. Data e lidhjes së kontratës  19.06.2017 
 
7. Emri dhe adresa e kontraktorit  
Emri   “Bashkimi i Operatoreve   ekonomike:  "Ergi & Be Is" sh.p.k 
Adresa  Elbasan,Bradashesh,Autostrada Elbasan-Metalurgji,km 3 prane kendit sportiv Pepa 
& Kukes      Lagjia nr.1,pallati Metalurgu,hyrja nr.1   
Nr. NIPT            K71412003A & K02727229P 
 

ALBPETROL SHA PATOS 
 
Autoriteti Kontraktor, adresa, nr.tel: Albpetrol sha Patos, Rruga Fier – Patos km 7, Tel.03813662, 
e-mail: prokurime@albpetrol.al 
 
Lloji i procedures se prokurimit :  Procedure e hapur me mjete elektronike 
 
Objekti  i kontratës: Blerje GPS personal dhe GPS automjetesh 
 
Fondi limit: 15 635 000 (pesembedhjete milion e gjashteqind e tridhjete e pese mije) Lekë pa TVSH
                                                       


	  Ofertuesi duhet te ketë në pronësi ose në përdorim kundrejt kontratës përkatëse të noterizuar, mjete transporti te vlefshme per gjithe periudhen e zbatimit te kontratës për furnizimin e ushqimeve blegtorale, si me poshte:
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