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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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7. Data e lidhjes së kontratës 01/11/2018 

 

8. Emri dhe adresa e kontraktorit /nenkontraktorit 

Emri    “KLODIODA” sh.p.k 

Adresa:              Rruga e Barikadave,Nr.118,Kati 3,  Zyra nr.2”, Tiranë 

Nr. NIPT                    K51813002H 

 

 

SPITALI RAJONAL LEZHE 
 

1.Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor 

Emri    SPITALI RAJONAL LEZHE 

Adresa   LAGJIA VAROSH, LEZHE 

Tel/Fax  0215 234 21 

E-mail   spitalilezhe@shendetesia.gov.al 

Faqja e Internetit www.srl.gov.al 

 

2.  Lloji i procedurës:  Me negocim pa shpallje paraprake të njoftimit të kontratës.  

 

3. Objekti  i kontratës: Sherbimi i gatimit dhe shperndarja e ushqimit per Spitalin Rajonal Lezhe. 

3.1 Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-92142-10-31-2018 

 

4. Fondi limit:  2,040,892.95 ( dy miljon e dyzete mije teteqind e nentedhjete e dy  pike 95 ) leke pa 

TVSH.  

 

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

Vlera 2,447,934.60 (me TVSH) Monedha Leke 

                 Vlera  e nenkontraktimit______________me Tvsh Monedha __________________ 

 

6. Data e lidhjes së kontratës 05/11/2018 

 

7. Emri dhe adresa e kontraktorit /nenkontraktorit 

Emri    “SHPRESA”SHPK           

Adresa   TIRANE 

Nr. NIPT                     K67917301H 

 

8. Informacion mbi kontratën  fillestare (në rastin e shtesës së kontratës) 

8.1.     Numri i kontratës fillestare   Data e lidhjes së Kontratës fillestare  

8.2 Kontrata fillestare është lidhur në përfundim të zhvillimit të një procedure me mjete elektronike 
Po  Jo  

8.3  Numri i referencës së procedurës së zhvilluar me mjete elektronike/lotit ____________ 

8.4  Të evidentohet specifikisht baza ligjore e përdorimit të shtesës së kontratës, si vijon: 

Neni 33, pika 3/b                Neni 33, pika 5/a                Neni 33, pika 5/b   

 

8.5  Emri dhe NIPTI i kontraktorit  
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