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Adresa   Rezidenca “Kodra e Diellit” A 0/1, Selitë, Tiranë 
Nr. NIPT                     L52430023N 
 

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 i rrugës Gradishtë – Spolatë, 
segmenti Spolatë e vogël – Spolatë e madhe”. 
 
4. Fondi limit:  45,175,899 (dyzet e pesë milion njëqind e shtatëdhjetë e pesë mijë e tetëqind e 
nëntëdhjetë e nëntë) Lekë pa TVSH.   
Fondi i akorduar për vitin 2017 është 9,166,667 (nëntë milion njëqind e gjashtëdhjetë e gjashtë mijë 
e gjashtëqind e gjashtëdhjetë e shtatë) Lekë pa tvsh. Pjesa e mbetur është parashikuar për vitin 
2018. 
 
5. Vlera totale përfundimtare e kontratës (duke përfshirë lotet dhe opsionet): 29.523.980 (njezet e 
nente milion e peseqind e njezet e tre mije e nenteqind e tetedhjete) lekë pa tvsh ose 35.428.776 
(tridhjete e pese milion e katerqind e njezet e tete mije e shtateqind e shtatedhjete e gjashte) leke me 
tvsh.  
 
6. Data e lidhjes së kontratës: 25 Prill 2017 
 
7. Emri dhe adresa e kontraktorit: Shoqeria “Shkelqimi 07” shpk me adrese: Belishove – 
Mallakaster. 
 

DREJTORIA RAJONALE E OSHEE GJIROKASTËR 
 
1.Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor 
Emri    Drejtoria Rajonale e OSHEE Gjirokastër 
Adresa              Rruga “18 Shtatori , Pallati 6 Kate , përballë Gjykatës  Gjirokastër”  
Tel/Fax  084262475 
E-mail    
Faqja në Internet www.oshee.al 
 
2.  Lloji i procedurës:  E hapur me mjete elektronike 
 
3. Objekti  i kontratës/marrëveshjes kuadër: “Rikonstruksion kabinash dhe rrjet TU ABC, Dropull i 

Poshtëm, Gjirokastër, N/ST Grapsh Gjirokastër”   
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