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3. Objekti  i kontratës/marrëveshjes kuadër: “Shërbim me roje civile për Qendrën Kombëtare 
Tranzitore  Emergjencave” 
 

4. Fondi limit  1 781 956.40 lekë pa TVSH 
(njëmilionshtatëqindtetëdhjetëenjëmijënëntëqindpesëdhjetëegjashtëpikëdyzet) lekë pa TVSH 
 

5. Vlera totale përfundimtare e kontratës (duke përfshirë lotet opsionet dhe nenkontraktimin): 
 
Vlera 1731658.75  lekë pa TVSH 
(Njëmilionshtatëqindtridhjetënjëmijëgjashtëqindpesëdhjetëtetëpikështatëdhjetëepesë) lekë pa 
TVSH 
Vlera  e nenkontraktimit     (me Tvsh)   Monedha   
 

6. Data e lidhjes së kontratës 08.05.2017 
 

7. Emri dhe adresa e kontraktorit /nenkontraktorit 
Emri   “Aulona-Pol-1”shpk 

Adresa Rruga “Sulejman Delvina”, “Sheshi Willson” Pallati Lura (Sigma),Kati III, Apt.4, Tiranë 
NIPT:   K26307202E         

   
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:  "Sistemim asfaltim i rrugës Kastriot - Arras”. 
 
4. Fondi limit  270.144.235 (dyqind e shtatëdhjetë milion e njëqind e dyzet e katër mijë e dyqind e 
tridhjetë e pesë) Lekë pa TVSH.  
Fondi i akorduar per vitin 2017 eshte 166.666.667 lekë pa tvsh. Pjesa e mbetur është parashikuar 
për vitin 2018. 
 
5. Vlera totale përfundimtare e kontratës (duke përfshirë lotet dhe opsionet): 220,976,259 (dyqind e 
njezet milion e nenteqind e shtatedhjete e gjashte mije e dyqind e pesedhjete e nente) lekë pa tvsh 
ose 265.171.510 (dyqind e gjashtedhjete e pese milion e njeqind e shtatedhjete e nje mije e peseqind 
e dhjete)  leke me tvsh.  
 
6. Data e lidhjes së kontratës 11 Maj 2017 
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7. Emri dhe adresa e kontraktorit: Bashkimi i perkohshem i shoqerive “Kupa” shpk (35%),  
“Ndregjoni” shpk (40%) dhe “Kthella” shpk (25%), perfaqesuar nga shoqeria “Kupa” shpk me 
adrese rruga “Berisha”, argjinatura me numer pasurie 482,Cerkeze, Kamez. 
 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:  "Ndertim i unazës së qytetit bashkia  Vau Dejës”. 
 
4. Fondi limit  200.000.142 (dyqind milion e njeqind e dyzet e dy) Lekë pa TVSH.  Fondi i 
akorduar per vitin 2017 eshte 100.984.506 leke pa tvsh. Pjesa e mbetur eshte parashikuar per vitin 
2018. 
 
5. Vlera totale përfundimtare e kontratës (duke përfshirë lotet dhe opsionet): 149.133.123 (njeqind e 
dyzet e nente milion e njeqind e tridhjete e tre mije e njeqind e njezet  e tre)  lekë pa tvsh ose 
178.959.747 (njeqind e shtatedhjete e tete milion e nenteqind e pesedhjete e nente mije e shtateqind 
e dyzet e shtate) leke me tvsh.  
 
6. Data e lidhjes së kontratës 10 Maj 2017 
 
7. Emri dhe adresa e kontraktorit: Shoqeria “Curri” shpk me adrese: Njesia Bashkiake nr. 10, rruga 
“Kajo Karafili”, pallati “Bimbashi” 8/2, shkalla 2, kati 2, ap. 2B. 
 

BASHKIA BERAT 
 
1.Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor 
Emri    Bashkia Berat 
Adresa   Lagjia “Iliria” 
Tel/Fax  032234036 
E-mail   bashkiaberat@yahoo.com 
Faqja e Internetit www.bashkiaberat.gov.al 
 
2.  Lloji i procedurës: Tender i Hapur 
 
3. Objekti  i kontratës/marrëveshjes kuadër ”Rikonstruksioni I fasadave te ndertesave te banimit dhe 
stadiumit "Tomori" ne bulevardin "Republika" 
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