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PROCEDURA TË HAPURA PUNË 

PUBLIKE 
 

 

 
BASHKIA KAMЁZ 

 
1. Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor 

Emri     Bashkia Kamez (personit përgjegjës z.Shkëlzen Korbi) 

Adresa              “Bulevardi Blu” nr.492 Kamez  Tiranë 

Tel/Fax       +355 47 200 177 

E-mail    bashkiakamez@gmail.com 

Adresa e Internetit www.kamza.gov.al 

 

2.  Lloji i procedurës se prokurimit:  E hapur 

3. Objekti  i kontratës/marrëveshjes kuadër:    Ndërtimi Rugët (Iliria+Burimi +Mbreteresha Suzane) 

4.Numri i referencës së procedurës/lotit:REF-82660-08-10-2018 

 

5. Fondi limit : 32.345.378( tridhjetë e dy milion e treqind e dyzet e pesëmijë e treqind e 

shtatëdhjetë e tetë) leke pa tvsh. 

 

6. Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin:    

140(njeqind e dyzet)ditë pune 

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

Data: 12.09.2018  Ora: 10:00 

Vendi: Bashkia Kamëz,  Prokurim elektronik  www.app.gov.al 

 

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

Data: 12.09.2018  Ora: 10:00 

Vendi: Bashkia Kamëz,  Prokurim elektronik  www.app.gov.al 

 

 

AUTORITETI RRUGOR SHQIPTAR 

 

1. Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor 

 Emri    Autoriteti Rrugor Shqiptar 

Adresa   Rr.Sami Frasheri Nr 33 Tiranë  

Tel/Fax  04/2 234 789  04/2 223 600 

E-mail   info.arrsh@arrsh.gov.al 

Faqja në Internet www.arrsh.gov.al 

 

2.  Lloji i procedurës se prokurimit:  Procedure e hapur 
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3. Objekti  i kontratës/marrëveshjes kuadër  “Rikualifikim i akseve rrugore Unaza Lindore Loti 2” 

 

4. Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-82681-08-10-2018 

 

5. Fondi limit 1.601.665.904,45 (nje miliarde e gjashteqind e nje milion e gjashteqind e 

gjashtedhjete e pese mije e nenteqind e kater presje dyzete e pese ) leke pa tvsh. Fondi i 

akorduar për vitin 2018 është 385.000.000 lekë. Pjesa e mbetur është parashikuar për vitin 2019, 

2020. 

 

6. Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin:  24 muaj. 

 

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

Data: 13.09.2018  Ora: 13.00. 

 

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

Data: 13.09.2018  Ora: 13.00. 

 

AUTORITETI RRUGOR SHQIPTAR 

 
1. Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor 

Emri               Autoriteti Rrugor Shqiptar 

                         Elgerta Sema (personi pergjegjes 

Adresa              “Rruga Sami Frashëri nr.33”, Tiranë 

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

E-mail   elgerta.sema @arrsh.gov.al, info@arrsh.gov.al 

Faqja e Internetit www.arrsh.gov.al 

 

2. Lloji i procedurës se prokurimit:  Procedure e hapur 

 

3. Objekti  i kontratës/marrëveshjes kuadër: Rikualifikim i akseve rrugore unaza lindore loti 3. 

 

4. Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-82687-08-10-2018 

 

5. Fondi limit 2 337 758 129,11 (dy miliard e treqind e tridhjete e shtate milion e shtateqind e 

pesedhjete e tete mije e njeqind e njezete e nente) leke pa tvsh. Fondi i akorduar për vitin 2018 

është 576 000 000 lekë. Pjesa e mbetur është parashikuar për vitin 2019, 2020. 

 

6. Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin:  24 muaj. 

 

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

Data: 13.09.2018  Ora: 12.00. 

 

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

Data: 13.09.2018  Ora: 12.00. 
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	 Loti I. “Blerje e dy kabineteve per mbajtjen e reagenteve kimike dhe solventeve për Drejtorinë e Përgjithshme të Doganave” me fond limit 940 000 (nëntëqind e dyzetë mijë) lekë pa Tvsh.
	 Loti II. “Blerje bango laboratorike, kapa laboratorike për Drejtorinë e Përgjithshme të Doganave” me fond limit 6 611 867 (gjashtë milion e gjashtëqind e njëmbëdhjetë mijë e tetëqind e gjashtëdhjetë e shtatë) lekë pa Tvsh.
	 Loti III. “Blerje e aparatit GC për analizimin e gazeve për Drejtorinë e Përgjithshme të Doganave” me fond limit 7 336 700 (shtatë milion e treqind e tridhjetë e gjashtë mijë e shtatëqind ) lekë pa Tvsh.
	 Loti IV. “Blerje pajisje laboratorike për Drejtorinë e Përgjithshme të Metrologjisë” me fond limit 1 121 055 (një milion e njëqind e njëzet e një mijë e pesëdhjetë e pesë) lekë pa Tvsh.
	 Loti I. “Blerje e dy kabineteve per mbajtjen e reagenteve kimike dhe solventeve për Drejtorinë e Përgjithshme të Doganave” me afat lëvrimi 75 (shtatëdhjetë e pesë) ditë nga nënshkrimi i kontratës.
	 Loti II. “Blerje bango laboratorike, kapa laboratorike për Drejtorinë e Përgjithshme të Doganave” me afat lëvrimi 90 (nëntëdhjetë) ditë nga nënshkrimi i kontratës.
	 Loti III. “Blerje e aparatit GC për analizimin e gazeve për Drejtorinë e Përgjithshme të Doganave” me afat lëvrimi 90 (nëntëdhjetë) ditë nga lidhja e kontratës.
	 Loti IV. “Blerje pajisje laboratorike për Drejtorinë e Përgjithshme të Metrologjisë”Nga nënshkrimi i kontratës deri në 15 (pesëmbëdhjetë) Dhjetor.
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