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BASHKIA TIRANË 

 
1. Autoriteti Kontraktor:       Bashkia Tiranë,  

Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”,  

Tel/Fax: 042 256 799,   

prokurimet@tirana.gov.al;                                   

Adresa e Internetit: www.tirana.gov.al;  

 

2.Lloji i procedurës së prokurimit: “Shërbim Konsulence” 

 

3. Nr. Referencës:REF-63860-04-19-2018 

 

4. Objekti i prokurimit: Studim projektim, për objektin:Loti VIII “Ndërtimi i rrugës “Milto Sotir 

Gura” 

 

5. Fondi limit : Loti  i  

Tetë: 1.399.993 ( një milion e treqind nënëtdhjetë e nëntë mijë e nënëtqind e 

nëntëdhjetë e tre )  lekë pa tvsh 

 

Burimi i financimit: Te ardhurat e Bashkise Tirane me ane te VKB Nr.132 datë 21.12.2017 për 

”Miratimin e programit buxhetor afat mesëm 2018-2020 dhe detajimin e buxhetit të Bashkisë së 

Tiranës për vitin 2018”, konfirmuar nga Prefekti i Qarkut Tiranë me shkresën nr. Prot 5595/1, datë 

08.01.2018. 

 

6. Vlera totale e kontratës:  1.644.000 (njëmilion gjashtëqind dyzet e katër mijë )  lekë  me TVSH 

 

7. Data e lidhjes së kontratës:   23.07.2018 

 

8. Kontraktori: Operatori Ekonomik “UTS-01” shpk  

Adresa:  Njësia Bashkiake nr.7 ,Rruga “Nikolla Jorga” ,ndërtesa 7 , hyrja 7, ap 42,Tiranë. 

NIPT: K71818014L  

 

 

AUTORITETI RRUGOR SHQIPTAR 
 

1. Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor 

Emri    Autoriteti Rrugor Shqiptar 

Adresa   Rruga Sami Frasheri Nr 33 Tirane 

Tel/Fax  0698501575, 04/ 2 221270, 04/2 234789 

E-mail   info@arrsh.gov.al 

Faqja e Internetit www.arrsh.gov.al 

 

2.  Lloji i procedurës:    Shërbim Konsulence 

 

3. Numri i referencës së procedurës/lotit, REF-63265-04-17-2018 
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4. Objekti  i kontratës/marrëveshjes kuadër  : “Supervizion punimesh Ndërtim rruga Kardhiq - Delvinë  

Loti 4, Loti 5, Loti 6” 

 

5. Fondi limit:   34 490 192, 93 lekë (pa perfshire vleren e TVSH-se) 

 

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

    

Vlera 41 268 000      (me TVSH) Monedha Lekë 

    

        Vlera  e nenkontraktimit______________me Tvsh Monedha __________________ 

 

7. Data e lidhjes së kontratës 16.07.2018 

 

8. Emri dhe adresa e kontraktorit /nenkontraktorit 

Emri             “Gjeoconsult & Co shpk & 47 EK79 & Iliriada pks” 

Adresa:                       Kashar, Kthesa e Kamzës, Pallati Mëhillaj, Kati IV, Zyra II Tiranë 

Nr. NIPT                    K91810005U, K82422001O 

 

 

OSHEE SH.A 
 

1.Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor 

Emri                         OSHEE sh.a 

Adresa         Bulevardi “Gjergj Fishta”, Ndërtesa Nr. 88, H.1, Njësia Administrative                                                            

Nr.7, 1023, Tiranë. 

Tel/Fax                    042274185 

E-mail elis.bushati@oshee.al 

Faqja në Internet      www.oshee.al.  

 

2.  Lloji i procedurës:  Sherbim Konsulence 

 

3. Numri i referencës së procedurës: REF-59879-03-30-2018 

 

4.Objekti  i kontratës: ”Studim, analiza e furnizimit te panderprere me energji elektrike dhe rritja e 

shkalles se sigurise se  rrjetit te Tiranes”. 

 

5. Fondi limit:  64,400,066 (gjashtedhjete e kater milion e katerqind mije e gjashtedhjete e gjashte) 

leke pa tvsh. 

 

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

    

Vlera 72,562,380    (me TVSH) Monedha leke 

    

        Vlera  e nenkontraktimit  ska  me Tvsh Monedha __________________ 

 

7. Data e lidhjes së kontratës 19.07.2018 
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