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8. Emri dhe adresa e kontraktorit /nenkontraktorit 

Emri    “Gjeokonsult& Co shpk” 

Adresa:    Kati i IV, Kthesa e Kamzes, Kashar, Tirane  

Nr. NIPT.  K918110005U, 

 

 

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-83237-08-16-2018 

 

4. Objekti  i kontratës/marrëveshjes kuadër  :“Supervizion punimesh Rikualifikimi akseve rrugore 

Unaza Lindore Loti 2” 

 

5. Fondi limit: 10.342.392,20lekë(pa perfshire vleren e TVSH-se) 

 

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

Vlera 11 347 200(me TVSH) Monedha Lekë 

Vlera  e nenkontraktimit______________me Tvsh Monedha __________________ 

 

7. Data e lidhjes së kontratës27/11/2018 

 

8. Emri dhe adresa e kontraktorit /nenkontraktorit 

Emri      “C.E.C GROUP” 

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

Nr. NIPT.  L11807013M 
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