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NJOFTIME TË KONTRATAVE TË 

LIDHURA 
 

 

BASHKIA KUKES 
 

1.Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor 

Emri    Bashkia Kukes 

Adresa   “Sheshi Skenderbej”, Lagjja Nr.5 Kukes 

Tel/Fax  +3554225110 

E-mail   info@kukesi.gov.al 

Faqja në Internet www.kukesi.gov.al 

 

2.  Lloji i proçedurës:  Shërbim Konsulence 

 

3. Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-42173-01-25-2018 

 

4. Objekti  i kontratës/marrëveshjes kuadër: Studim –Projektim: Rehabilitimi i lagjeve nr.4,5,6 – 

Bashkia Kukes  

 

5. Fondi limit: 2 530 000 (dy milione e peseqind e tridhjete mije) lekë 

 

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

    

Vlera 3 000 000   (me TVSH) Monedha Lekë 

    

        Vlera  e nenkontraktimit______________me Tvsh Monedha __________________ 

 

7. Data e lidhjes së kontratës: 14.08.2018 

 

8. Emri dhe adresa e kontraktorit /nënkontraktorit 

Emri    INVICTUS shpk & CEC Group shpk 

Adresa   Njesia Bashkiake Nr.9, Rruga ”Don Bosko”, Pallati ”Aurora  

                                    Konstruksion”, Seksioni 4, Kati 3, Apartamenti 1, Tirane 

Nr. NIPT                     Nipti: L12213005M & Nipti: L11807013M 

 

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 
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Faqja e Internetit www.arrsh.gov.al 

 

2.  Lloji i procedurës:    Shërbim Konsulence 

 

3. Numri i referencës së procedurës/lotit, REF-73809-06-06-2018 

 

4. Objekti  i kontratës/marrëveshjes kuadër  : “Supervizion by pass Tepelene, loti 1” 

 

5. Fondi limit:   20,182,079.70 lekë (pa perfshire vleren e TVSH-se) 

 

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

    

Vlera 23 976 000      (me TVSH) Monedha Lekë 

    

        Vlera  e nenkontraktimit______________me Tvsh Monedha __________________ 

 

7. Data e lidhjes së kontratës 17/08/2018 

 

8. Emri dhe adresa e kontraktorit /nenkontraktorit 

Emri    “A.V.E CONSULTING” sh.p.k 

Adresa:              Rruga  “Tish Daija”, Pall.7, Ap.28, Tirane  

Nr. NIPT                    K81321002M 

 

AUTORITETI RRUGOR SHQIPTAR 
 

1. Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor 

Emri    Autoriteti Rrugor Shqiptar 

Adresa   Rr.Sami Frashëri, Nr.33, Tiranë 

Tel/Fax  +35542223600; (+355673942644) 

E-mail   info@arrsh.gov.al; (anila.halili@arrsh.gov.al) 

Faqja e Internetit www.arrsh.gov.al 

 

2. Lloji i procedurës:  Shërbim konsulence 

 

3. Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-72934-06-01-2018 

 

4. Objekti  i kontratës/marrëveshjes kuadër: “Shpenzime Supervizion i Kontratave të Mirëmbajtjes 

së Rrugëve Rajoni Jugor Gjirokastër” 

 

5. Fondi limit:  28,874,275 lekë, pa TVSH 

 

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

    

Vlera: 34, 465, 800    (me TVSH) Monedha Lek  

    

        Vlera  e nënkontraktimit:______________me Tvsh Monedha _________________ 
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