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me    fondin   limit (pa T.V.SH) 1 698 025 (nje milion e gjashtëqind e nentedhjete e tete mije e 
njezete e pese) Lekë (pa T.V.Sh). 
 
Data e Lidhjes së Kontratës:       19.09.2016. 
 
Operatoret Ekonomik shpallur fitues, adresa, nipt:   
Firma[“TEA-D SH. P. K, Gjirokaster Lagja “18 Shtatori”, pallati 11- katesh mbrapa “STAR”, kati i 
trete, nr.pasurie 2416/n 13, zona kadastrale 8541 me  NIPT   K 32522629 L    & 
”ELKEI&Co”SH.P.K Vlore Sarande Lagjia Nr.4 rruga Apostol Cuni ,Nr.4 Sarande me  NIPT   J 
74818825 K] 
 

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:  "Ndertim i ujesjellesit Cerme – Terbuf – Sulzotaj”. 
 
Fondi limit  387.000.000 (treqind e tetedhjete e shtate milion)  leke pa tvsh. 
 
Vlera totale përfundimtare e kontratës (duke përfshirë lotet dhe opsionet): 378,230,996 (treqind e 
shtatedhjete e tete milion e dyqind e tridhjetë mijë e nenteqind e nentedhjete e gjashte) lekë pa tvsh 
ose 453.877.195 (katerqind e pesedhjete e tre milion e teteqind e shtatedhjetë e shtate mijë e njeqind 
e nentedhjete e pese) leke me tvsh.  

    
Data e lidhjes së kontratës 30 Nentor 2016 
 
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. 
 DREJTORIA E PËRGJITHSHME E BURGJEVE 

 
Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor 
Emri    Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve 
Adresa   Rr. Abdi Toptani (pranë Torre Drinit) Tiranë 
Tel/Fax             0355 42 54 541/122 Fax 00 355 422 82 92   
E-mail   info@ dpbsh.gov.al 
Faqja e Internetit www.dpbsh.al  
 
Lloji i procedurës:  “Kerkese per Propozim” 

http://www.dpbsh.al/
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