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5. Fondi limit: 293,124,058 (dyqind e nëntëdhjetë e tre milion e njëqind e njëzet e katër mijë e 
pesëdhjetë e tetë)  lekë.   
6. Vlera totale përfundimtare e kontratës: 

Vlera: 293,035,000  (lekë pa TVSH) Monedha Lekë 
 
7. Data e lidhjes së kontratës 01.03.2021. 
 
8. Emri dhe adresa e kontraktorit /nenkontraktorit 

Bashkimi i Operatoreve Ekonomikë “ED KONSTRUKSION” Shpk, me numër NIPTI K61625001I, 

me adresë: Tiranë, Rruga "Abdi Toptani", Qendra "Torre Drin", apartamenti 112, kati 11 & 
“GJIKURIA” Shpk, me numër NIPTI J62903456H, me adresë: Tirane, Njesia Bashkiake Nr. 5, Rruga 
Ibrahim Rugova, Prane Gardes se Republikes, Pallati Kontakt, mbi Union Bank & “BETA shpk” 

Shpk, me numër NIPTI J62904026N, me adresë: Berat Ura Vajgurore PASHALLI Lagjja 
"Allvaxhias", rruga për ne Skrevan. Lejet minerare ( Gurore ), Shfrytezimi i mineralit te gurit gelqeror 
me nr. 969/1 dhe nr.1816.     

 
 

BASHKIA KRUJË 
FORMULARI I NJOFTIMIT TË KONTRATËS SË NËNSHKRUAR 

 
 Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor 
           Emri     Bashkia Krujë. 
           Adresa    Sheshi “ Mustafa Merlika (Kruja)”, Qender Kruje 
           Tel/Fax               051122170 
           E-mail     info@kruja.gov.al  
           Faqja në Internet     www.kruja.gov.al  

 Emri dhe adresa e Personit Përgjegjës 
            Emri     Genc  Halili 
           Adresa                Bashkia  Kruje , Adresa Qendër Krujë ,Tel./Fax  00355  511 2 21 70                               
           E-mail    genc.halili@kruja.gov.al   
 
 Lloji i procedurës së prokurimit: “E  Kufizuar”,  në formen e Marrëveshjes Kuadër në kuadër 

të procesit të rindërtimit.    
 

 Objekti i kontratës/marrëveshjes kuadër: “Shembja e objekteve te demtuara nga termeti i dates 
26.11.2019, dhe transportimi i materialeve(inerteve) te dala nga shembja e te tyre, ne kuader 
te procesit te rindertimit’’. 

 
 Numri i referencës së procedurës/lotit : REF-83800-01-11-2021 

 
 Fondi limit  / vlera e përafërt e kontratës /marrëveshjes kuadër: 72’377’718  (shtatedhjete e 

dy milion e treqind e shtatedhjete e shtate mije e shtateqind e tetembedhjete  ) lekë pa TVSH  
 

 Burimi i financimit:Buxheti i Shtetit nëpermjet, VKM nr 977 date 02.12.2020,  ''Per 
perdorimin e fondit te rindertimit ,per financimin e pregatitjes se shesheve te rindertimit ne 
Bashkite Kavaje dhe Krujë'' 

mailto:info@kruja.gov.al
http://www.kruja.gov.al/
mailto:genc.halili@kruja.gov.al
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 Kohëzgjatja e kontratës/marrëveshjes kuadër ose afati kohor për ekzekutimin: Kohëzgjatja e 

Marrëveshjes Kuadër do të jetë  per nje afat maksimal prej 12(dymbedhjete) muaj nga data e 
nenshkrimit te marreveshjes kuader .  

 
 Vlera totale përfundimtare e kontratës (duke përfshirë lotet opsionet dhe nenkontraktimin) 

eshte = 71’854’373.3(shtatedhjete e nje milion e teteqind e pesedhjete e katermije e treqind e 
shtatedhjete e tre presje tre) leke pa t.v.sh . 
Shenim: Nuk aplikohet TVSH-ja 
 

 Data e lidhjes së kontratës :Nr.1365 Prot datë 01.03.2021 
 

 Emri dhe adresa e kontraktorit /nenkontraktorit 
Emri    BOE: ’’BABASI COO’’sh.p.k+“KLAJGER KONSTRUKSION” 

sh.p.k. 
Adresa   Fushe – Kruje,km 2 i rruges nacionale Fushe Kruje-Kruje+ Tirane 
Kamez Bathore 6. 
Nr. NIPT                     J74517209B+ K51423028P 

 
BASHKIA KRUJË 

FORMULARI I NJOFTIMIT TË KONTRATËS SË NËNSHKRUAR 
 

 Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor 
           Emri     Bashkia Krujë. 
           Adresa    Sheshi “ Mustafa Merlika (Kruja)”, Qender Kruje 
           Tel/Fax               051122170 
           E-mail     info@kruja.gov.al  
           Faqja në Internet     www.kruja.gov.al  

 Emri dhe adresa e Personit Përgjegjës 
            Emri     Genc  Halili 
           Adresa                Bashkia  Kruje , Adresa Qendër Krujë ,Tel./Fax  00355  511 2 21 70                               
           E-mail    genc.halili@kruja.gov.al   
 
 Lloji i procedurës së prokurimit: “E  Kufizuar”,  në formen e Marrëveshjes Kuadër në kuadër 

të procesit të rindërtimit.    
 

 Objekti i kontratës/marrëveshjes kuadër: Mbikqyrja e punimeve per objektin, “Shembja e 
objekteve te demtuara nga termeti i dates 26.11.2019, dhe transportimi i materialeve(inerteve) 
te dala nga shembja e te tyre, ne kuader te procesit te rindertimit’’. 

 
 Numri i referencës së procedurës/lotit : REF-84066-01-14-2021. 

 
 Fondi limit  / vlera e përafërt e kontratës /marrëveshjes kuadër: 813’852 (teteqind e 

trembedhjete mije e teteqind e pesedhjete e dy  ) lekë pa TVSH .  
 

mailto:info@kruja.gov.al
http://www.kruja.gov.al/
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