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5. Fondi limit: 32.559.051 (tridhjetë e dymilion e pesëqind e pesëdhjetë e nëntë mijë e pesëdhjetë e 

një) lekë (pa TVSH) 

 

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

konsulencës do të jetë nga data e nenshkrimit te kontrtaes deri me 31.12.2019 

     

7- Afati kohor për dorëzimin e  kërkesës për shprehje interesi:  22.06.2018, ora 10.00 

www.app.gov.al 

 

8- Afati kohor për hapjen kërkesave për shprehje interesi: 22.06.2018, ora 10.00 www.app.gov.al 

 

 

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 2223600 

E-mail   info@arrsh.gov.al  

Faqja në Internet www.arrsh.gov.al  

 

2. Lloji i procedurës se prokurimit: “Sherbim Konsulence” 

 

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

 

4. Numri i referencës së procedurës/lotit:  REF-73809-06-06-2018 

 

5. Fondi limit:  20,182,079.70 pa TVSH 

 

6. Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin: 22 muaj ( * Duke filluar nga  

nënshkrimi i kontratës deri në përfundimin e plotë të punimeve te zbatimit per kete aks rrugor 

     

7. Afati kohor për dorëzimin e  kërkesës për shprehje interesi:  

19/06/2018, Ora: 11.00 

(www.app.gov.al) 

 

8. Afati kohor për hapjen kërkesave për shprehje interesi:  

19/06/2018, Ora: 11.00 

(www.app.gov.al) 
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