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NJOFTIME TË KONTRATAVE TË 

LIDHURA 
 

 

 

AUTORITETI RRUGOR SHQIPTAR 
 

1. Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor 

Emri    Autoriteti Rrugor Shqiptar 

Adresa   Rruga “Sami Frashëri nr.33”, Tiranë 

Tel/Fax  +355 4 2234789 / +355 4 2223600 

E-mail   info@arrsh.gov.al    

Faqja e Internetit www.arrsh.gov.al 

 

2.  Lloji i procedurës:  sherbim konsulence 

 

3. Objekti  i kontratës/marrëveshjes kuadër: “Supervizion punimesh përmirësimi rifreskimi i 

sinjalistikës vertikale / horizontale në akset kombëtare dhe përmirësim të sigurisë rrugore në akset e 

rajonit Qëndror, loti 2” 

 

4.Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-82231-08-07-2018 

 

5. Fondi limit: 1.314.547,19 leke (nje milione e treqind e katrembedhejte mije e peseqind e dyzet e 

shtate presje nentembedhjete) leke, pa perfshire vleren e TVSH-se. 

 

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

1.560.600 lekë, përfshirë vlerën e TVSH-së. 

 

 7.   Data e lidhjes së kontratës: 01.11.2018 

 

8.    Emri dhe adresa e kontraktorit/nenkontraktimit  

D&C Partners shpk & IMES D shpk, Rruga “Urani Pano”, Pallati i firmes "Cani", Kati i II-te, Zyra 

8, Tiranë, NUIS K41531001K & K82430006C 

 

 

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 

 

mailto:info@arrsh.gov.al
http://www.arrsh.gov.al/
mailto:info@arrsh.gov.al
http://www.arrsh.gov.al/


Buletini Nr. 45 datë  12 Nentor 2018                                            Agjencia e Prokurimit Publik 

 
 

 
Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Këshilli i Ministrave    Tel.+ 355 4 22 77 510        https://www.app.gov.al           323/406  

 

2.  Lloji i procedurës:    Shërbim Konsulence 

 

3. Numri i referencës së procedurës/lotit, REF-80747-07-26-2018 

 

4. Objekti  i kontratës/marrëveshjes kuadër  : “Supervizion punimesh Permiresimi rifreskimi 

sinjalistikes Vertikale/Horizontale ne akset Kombetare dhe permiresim te  

 sigurise rrugore ne akset e Rajonit Verior, loti 1” 

 

5. Fondi limit:   1.319.301,49 lekë (pa perfshire vleren e TVSH-se) 

 

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

    

Vlera 1 541 400     (me TVSH) Monedha Lekë 

    

        Vlera  e nenkontraktimit______________me Tvsh Monedha __________________ 

 

7. Data e lidhjes së kontratës 02/11/2018 

 

8. Emri dhe adresa e kontraktorit /nenkontraktorit 

Emri      “C.E.C GROUP” 

Adresa:    Rruga “Dritan Hoxha”, Ndertesa nr.117, Shkalla nr.2, Apartamenti nr.5/3,Tiranë 

Nr. NIPT. 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 

Faqja e Internetit www.arrsh.gov.al 

 

2.  Lloji i procedurës:    Shërbim Konsulence 

 

3. Numri i referencës së procedurës/lotit,  REF-82946-08-14-2018. 

 

4. Objekti  i kontratës/marrëveshjes kuadër  : “Studim projektim mbikalimi TEG” 

 

5. Fondi limit:   8.790.561 lekë (pa perfshire vleren e TVSH-se) 

 

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

    

Vlera 10 440 000    (me TVSH) Monedha Lekë 

    

        Vlera  e nenkontraktimit______________me Tvsh Monedha __________________ 
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