
 

 
 

AUTORITETI  RRUGOR  SHQIPTAR 
DREJTORIA JURIDIKE DHE PËRPUTHSHMËRISË SË STANDARTEVE 

 

 

Nr._______ Prot.                    Tiranë, më ____.____. 2021 

 

NJOFTIMI I KONTRATËS 

1. Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor 

 Emri    Autoriteti Rrugor Shqiptar 

Adresa   “Rruga Sami Frashëri nr.33”, Tiranë 

Tel/Fax  +355 4 2234487  

Personi Përgjegjes       Arnela Hetoja 

E-mail   arnela.hetoja@arrsh.gov.al 

Adresa e Internetit www.arrsh.gov.al 

 

2.  Lloji i procedurës se prokurimit:  Procedure e hapur 

 

3. Objekti  i kontratës/marrëveshjes kuadër:  “Mirëmbajtja e  Tunelit të Krrabës 

(Kontrate e re)” (Marrëveshje Kuadër, me një operator ekonomik ku të gjitha kushtet 

janë të përcaktuara, me afat 24 muaj) 

 

4.Numri i referencës së procedurës/lotit:      REF-93505-04-19-2021 

 

5. Fondi limit:  189.360.000   Lekë 

 

6. Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin: Kohëzgjatja  e 

marrveshjes kuadër në muaj 24. Kohëzgjatja e kontratës / kontratave,  bazuar ne 

marrveshjen kuader sipas nevojave të autoritetit kontraktor. 

 

     

7- Afati kohor për dorëzimin e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje: 

     Data: 05/05/2021 (dd/mm/vvvv)   Ora: 12:00 

 

 

 

http://www.arrsh.gov.al/


 

 
 

8- Afati kohor për hapjen e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje: 

     Data: 05/05/2021 (dd/mm/vvvv)   Ora: 12:00 

 

Shënim :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

1.Bazuar në njoftimin Nr. 2109/3 Prot., datë 02.04.2021 të Agjencisë së Prokurimit Publik, 

sqarojmë operatorët ekonomik se ligji i zbatueshëm për këtë procedurë prokurimi është ligji 

162/2020 “Për prokurimin publik”. 

 

2.Në zbatim të Ligjit Nr. 87/2019 "Për faturën dhe sistemin e monitorimit të qarkullimit", 

i ndryshuar, si dhe të njoftimit të përbashkët të Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve 

dhe APP, respektivisht me Nr. 25366 Prot dhe Nr.8480 Prot, datë 30.12.2020, operatorët 

ekonomikë për nënshkrimin e kontratës publike, në përfundim të procedurës, duhet të 

kenë: 

 

-    Kopje të Certifikatës elektronike për Fiskalizimin, për tatimpaguesit që përdorin 

Platformen Qendrore të Faturave. 

-    Kopje të Certifikatës elektronike per Fiskalizimin dhe Kopje të vlefshme të Kontratës 

së lidhur me Shoqërinë e Certifikuar për zgjidhjen softëere-ike në përdorim, për 

tatimpaguesit që lëshojnë faturat nëpërmjet zgjidhjes softëar-ike". 

 

 

 Personi përgjegjës:   A.Hetoja 

DREJTOR I PËRGJITHSHËM 

 

Ergys Verdho 

Sigloi: Lulzim Mata 

 

  

 


