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E-mail   drjgjirokaster@arrsh.arrsh.gov.al 

Faqja në Internet ___________________________________________ 

 

2.  Lloji i procedurës:  Procedure e hapur  

 

3. Objekti  i kontratës: «Mirembajtje rutine e dimerore me performance rruga K/Zemblak – 

K/Liqenas – Dogana Gorice  + rruga Libonik – Rrembec – Plase  + rruga Bilisht  - Baban  Hocisht  

55.6km» 

 

4. Numri i referencës së procedurës    REF- 73968 – 06 - 07 - 2018 

 

5. Fondi limit  42 809 584 lek pa tvsh 

 

6. Vlera totale përfundimtare e kontratës (duke përfshirë lotet opsionet dhe nenkontraktimit): 

  

   VleVlera 48 792 209   (me TVSH) Monedha leke 

    

Vlera  e nenkontraktimit______________me Tvsh            Monedha 

 

   

7. Data e lidhjes së kontratës 24.08.2018 

 

8. Emri dhe adresa e kontraktorit  

Emri     ”Artyka II”shpk &”Vashtemia”sh.p.k. 

Adresa    Bilisht,Korce 

Nr. NIPT                     K 26625603U, J 64106054Q 

 

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   aplasari@albaniandf.org 

Faqja në Internet www.albaniandf.org 

 

2.  Lloji i procedurës:  “Tender i Hapur”. 

 

3. Objekti  i kontratës/marrëveshjes kuadër: “Rruga Qender Gose – Hekurudha - Gose e Madhe, 

Bashkia Rrogozhinë”. 

 

4.Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-76090-06-23-2018. 

 

5. Fondi limit:  79,997,650 (shtatëdhjetë e nëntë milion e nëntëqind e nëntëdhjetë e shtatë mijë e 

gjashtëqind e pesëdhjetë) lekë pa tvsh. Fondi i akorduar për vitin 2018 është: 16.209.062 lekë pa 

tvsh. Pjesa e mbetur është parashikuar për vitin 2019. 
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6. Vlera totale përfundimtare e kontratës (duke përfshirë lotet opsionet dhe nenkontraktimin): 

43.490.748 (dyzet e tre million e katerqind e nentedhjete mije e shtateqind e dyzet e tete) lekë pa 

tvsh ose 52.188.898 (pesedhjete e dy million e njeqind e tetedhjete e tete mije e teteqind e 

nentedhjete e tete) leke me tvsh. 

 

7. Data e lidhjes së kontratës: 23 Gusht 2018. 

 

8. Emri dhe adresa e kontraktorit:  

Bashkimi i Operatoreve Ekonomike: "Al Asfalt" shpk (90%) me adrese: Durres Xhafzotaj, Komuna 

Xhafzotaj, Prane Kryqezimit 4 Rruget, me NIPT K81511508A dhe "Alb Korca 2002" shpk (10%) 

me adrese: Korce Pojan ZEMBLAK Lagjja Qender, Rruga Nacionale Km I, Zona Kadastrale 3903, 

Nr. Pasurie 155/13, Prane Nenstacionit Zemblak, me NIPT K34004003T.  

 

BASHKIA DURRËS 
 

1.Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor 

Emri    Bashkia Durrës 

Adresa  Sheshi “Liria”, Qyteti Durrës 

Tel/Fax  052 22 23 10 

E-mail   info@durres.gov.al 

 Faqja e Internetit www.durres.gov.al/ 

 

2.  Lloji i procedurës:  Kërkes për Propozim, Lloji i Kontratës: Mallra  

 

3. Objekti  i kontratës/marrëveshjes kuadër: Blerje minibus per kl.e shumesporteve 

 

4. Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-74565-06-12-2018 

 

5. Fondi limit : 2’666'667(dy milion e gjashtëqind e gjashtedhjet e gjashte mije e gjashteqind e 

gjashtedhjet e shtate)lekë 

 

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

    

Vlera 3’000’000   (me TVSH) Monedha leke 

    

        Vlera  e nenkontraktimit______________me Tvsh Monedha __________________ 

 

7. Data e lidhjes së kontratës : 27/08/2018 

 

8. Emri dhe adresa e kontraktorit /nenkontraktorit 

Emri    R&R KOMPANI   

AdresaTIRANE, Njësia Bashkiake Nr.3, Rruga Tele Ndini,  

Pallati Nr.1, Kati I. 

Nr. NIPT                     L72120030I 
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