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Tel/Fax  04279212 / 04278919 

E-mail   S’ka 

Faqja në Internet asp.gov.al 

 

2.  Lloji i procedurës: “E hapur” 

 

3. Objekti  i kontratës: “Riparim dhe mirëmbajtje të sistemit të kamerave të sigurisë në Policinë e 

Shtetit”  

4. Numri i referencës së procedurës: EF – 69293-05-16-2018 

5. Fondi limit: 13, 500, 500 (trembëdhjetë milion e pesëqind mijë e pesëqind) lekë pa TVSH.    

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

    11, 415, 360 me TVSH.             Monedha                   Lekë 

 

   

7. Data e lidhjes së kontratës: Datë 08.08.2018 

 

8. Emri dhe adresa e kontraktorit / nenkontratorit 

Emri              “RATECH”, sh.p.k  

Adresa   Bul.“Gjergj Fishta”, Kulla 1, Pallatet e Shoqërisë “Gora”, Kati 1,  Tiranë. 

Nr. NIPT          L11521021S 

 

 

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: "Rikonstruksioni i rrugeve te brendshme dhe 

rikualifikimi i hapesirave publike tek zona e plazhit tek Shkembi i kavajes, Bashkia Durres”.  

 

4.Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-69237-05-16-2018. 

 

5. Fondi limit:  372.584.260 (treqind e shtatëdhjetë e dy milion e pesëqind e tetëdhjetë e katër mijë 

e dyqind e gjashtëdhjetë) lekë pa tvsh. Fondi i akorduar për vitin 2018 është 124.294.167 lekë pa 

tvsh. Pjesa e mbetur është parashikuar për vitin 2019. 

 

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

228,121,762 (dyqind e njezet e tete milion e njeqind e njezet e nje mije e shtateqind e gjashtedhjete 

e dy) lekë pa tvsh ose 273.746.114 (dyqind e shtatedhjete e tre  milion e shtatëqind e dyzet e gjashte 

mijë e njëqind e katermbedhjetë) leke me tvsh.  
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7. Data e lidhjes së kontratës: 23 Korrik 2018. 

 

8. Emri dhe adresa e kontraktorit/nenkontraktimit:  

Bashkimi i Operatoreve Ekonomike: "Besta" shpk (63%) me adrese: ndertese dy kateshe, kati I 

dyte, Njesia Administrative Poshnje, Ura Vajgurore, Berat, me NIPT J62903182B, "Fled" shpk 

(20%) me adrese: Rruga “Ura e Kozares” - Kucove, me NIPT K17621104C dhe "Totila" shpk 

(17%) me adrese: L. “Barrikada” - Berat, me NIPT K13001010G.  

 

 

AGJENCIA E SHËRBIMIT KOMUNAL, BASHKIA KUÇOVË 
 

1. Autoriteti Kontraktor, adresa : Agjencia e Shërbimit Komunal, Bashkia Kuçovë,     

Lagja nr.1 Blloku “ Tafil Skëndo ”  

Tel. 069 37 63 520 njësia e prokurimit  

 

2. Lloji i procedurës së prokurimit  :  : Kërkesë për Propozim -Mallra , Marrëveshje Kuadër 

me një operatorë ekonomik , ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara. 

3. Objekti i prokurimit : “ Shpenzime për mirëmbajtjen e rrugëve rurale”, për Agjencinë e 

Shërbimit Komunal ,  Bashkia Kuçovë . 

4.   REF – 76982-06-28-2018 . 

5. Fondi Limit  : 7 572 460 ( shtatë milion e pesëqind e shtatëdhjetë e dy mijë e katërqind e 

gjashtëdhjetë )  lekë pa TVSH . 

6. Vlera e shpallur fituese : 7 561 000 ( shtatë milion e pesëqind e gjashtëdhjetë e një mijë ), 

ose 9 073 200 ( nëntë milion e shtatëdhjetë e tre mijë e dyqind ) lekë me tvsh . 

Afati për ekzekutimin  do të jetë  48  muaj  nga data e lidhjes së  Kontratës ( Marrëveshjes 

Kuadër ). 

7. Data e Lidhjes së Kontratës : 08 / 08 / 2018 

 

8. Operatori ekonomik i shpallur fitues “ Sinani Trading ” sh.p.k përfaqësuar nga administratori       

    Z .Ledion Sinani me nr NIPT-i  J64103483H . 

 

 

 

KËSHILLI I QARKUT BERAT 
 

1. Autoriteti kontraktor: Këshilli i Qarkut Berat  

     Adresa   Lagjia 28 Nentori  

 

2. Lloji i Procedurës se Prokurimit: Kërkesë për Propozim 

3. Objekti prokurimit (n.q.s. ndarja lote) : ”Rikonstruksioni  i  Zyrave të Këshillit të Qarkut Berat” 

4. Numri i references se procedures / lotit : REF-79064-07-12-2018 

5. Fondi Limit (n.q.s. ka ndarja ne lote): 1 395 714 (një milion  e treqind e nëntëdhjetë e pesë  mijë 

e shtatëqind e katërmbëdhjetë ) lekë pa tvsh 
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