
 

 
 

AUTORITETI  RRUGOR  SHQIPTAR 
DREJTORIA JURIDIKE DHE PËRPUTHSHMËRISË SË STANDARTEVE 

 

 

Nr._______ Prot.                    Tiranë, më ____.____. 2020 

 

 

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       Miranda Shkurti 

E-mail   miranda.shkurti@arrsh.gov.al 

Adresa e Internetit www.arrsh.gov.al  

 

 

2.  Lloji i procedurës se prokurimit:  E Kufizuar ( mbi kufirin e larte monetar) 

 

3. Objekti  i kontratës/marrëveshjes kuadër:  “ Mirëmbajtje me performancë të 

rrugëve Rajoni  Verior“  (e ndare ne 14 Lote) 

 

4. Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-65258-07-13-2020 

• Numri i referencës së Loti I: REF-65260-07-13-2020  

• Numri i referencës së Loti II : REF-65262-07-13-2020  

• Numri i referencës së Loti III: REF-65264-07-13-2020  

• Numri i referencës së Loti IV: REF-65266-07-13-2020  

• Numri i referencës së Loti V:  REF-65268-07-13-2020  

• Numri i referencës së Loti VI: REF-65270-07-13-2020  

• Numri i referencës së Loti VII: REF-65272-07-13-2020  

• Numri i referencës së Loti VIII: REF-65274-07-13-2020  

• Numri i referencës së Loti IX: REF-65276-07-13-2020  

• Numri i referencës së Loti X: REF-65278-07-13-2020  

 

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


 

 
 

• Numri i referencës së Loti XI:    REF-65280-07-13-2020  

• Numri i referencës së Loti XII:  REF-65283-07-13-2020  

• Numri i referencës së Loti XIII: REF-65285-07-13-2020  

• Numri i referencës së Loti XIV: REF-65287-07-13-2020 

 

5. Fondi limit:   2.172.497.806  ( dy miliardë njeqind e shtatedhjete e dy milion e 

katerqind e nentedhjete e shtate mije e teqind e gjashte) lekë  pa perfshire vleren TVSH, i 

ndarë në 14 lote  

 

Loti I:  “Mirëmbajtje rutinë me performancë rruga "Koplik - Bogë, Dedaj - Razem", me 

fond limit 143.206.858 (njeqind e dyzete e tre milion e dyqind e gjashte mije e teteqind e 

pesedhjete e tete) lekë pa tvsh. 

 

Loti II: “Mirëmbajtje rutinë me performancë rruga "Q.Mali-Fierzë", me fond limit 

195.106.837 (njeqind e nentedhjete e pese milion e njeqind e gjashte mije e teteqind e 

tridhjete e shtate) lekë pa tvsh 

 

Loti III: “Mirëmbajtje rutinë me performancë rruga "Q.Laç - Koman, H/Berdice- 

Velipojë, U.Bunës (E re)-Shirokë, Krye Bushat-B.Jugë, D/Barbullush-Kukël" me fond 

limit 223.088.415 (dyqind e njezete e tre milion e tetedhjete e tete mije e katerqind e 

pesembedhjete) lekë pa tvsh 

 

Loti IV: “Mirëmbajtje rutinë me performancë rruga "Lezhë- Ura  e Matit (E trenit), 

Lezhë-H.Gjuetisë, D/Hoteli Gjuetise- D/Vain, D/Vain - Bilanc,  D/Balldre-B 

Juge,K.Balldre- Porta e Aviacionit", me fond limit 102.009.971 (njeqind e dy milion e 

nente mije e nenteqind e shtatedhjete e nje) lekë pa tvsh 

 

Loti V: “Mirëmbajtje rutinë me performancë rruga "Rreshen (U.Fanit)- Shpal, Shpal- 

Q.Bene- K.Hadroj, Shpal-Ura e Repsit", me fond limit 219.866.693 (dyqind e 

nentembedhjete milion e tetqind e gjashtedhjete e gjashte mije e gjashteqind e 

nentedhjete e tre) lekë pa tvsh 

 

Loti VI: “Mirëmbajtje rutinë me performancë rruga "Ura e Zogut -Rreshen (Ura e Fanit), 

Ura e Matit (e trenit) - Ura e Zogut, K/Pllane-U.Zogut, Ura e Matit (E trenit)-  Nyja 



 

 
 

Milot"  ", me fond limit 106.030.133 (njeqind e gjashte milion e tridhjete mije e njeqind e 

tridhjete e tre) lekë pa tvsh 

 

Loti VII: “Mirëmbajtje rutinë me performancë rruga "Kukës-U.Zapotit, K/Kalimash - 

Lidhje me rrugen e Kombit , U.Drinit te Zi (Kukës) -Krumë ", me fond limit 155.183.459 

(njeqind e pesedhjete e pese milion e njeqind e tetedhjete e tre mije e katerqind e 

pesedhjete e nente ) lekë pa tvsh 

 

Loti VIII: “Mirëmbajtje rutinë me performancë rruga "Krumë-Q.Prushi, Golaj (K/Plepa) 

-Kam "  me fond limit 123.929.419 (njeqind e njezete e tre milion e nenteqind e njezete e 

nente mije e katerqind e nentembedhjete) lekë pa tvsh 

 

Loti IX: “Mirëmbajtje rutinë me performancë rruga "Kukës-Bushtricë (Vasie), K/Rruge 

Domaj-Draj Rec, (Kufi me Peshkopinë) ", me fond limit 146.498.257 (njeqind e dyzete e 

gjashte milion e katerqind e nentedhjete e tete mije e dyqind e pesedhjete e shtate) lekë pa 

tvsh 

 

Loti X: “Mirëmbajtje rutinë me performancë rruga "B.Curri - Valbonë, U.Bujan - 

Q.Morinë (doganë), Sopot-Kernajë, Q.Mejdan -Tropoje-Bucaj ", me fond limit 

194.202.038 (njeqind e netedhjete e kater milion e dyqind e dy mije e tridhjete e tete) 

lekë pa tvsh 

 

Loti XI: “Mirëmbajtje rutinë me performancë rruga "Fierzë-B.Curri , B.Curri - Cërrnicë , 

D/Sopot-Kam"", me fond limit 160.963.300 (njeqind e gjashtedhjete milion e nenteqind e 

gjashtedhjete e tre mije e treqind) lekë pa tvsh 

 

Loti XII: “Mirëmbajtje rutinë me performancë rruga "Kuben- Vasie", me fond limit 

117.790.800(njeqind e shtatembedhjete milion e shtateqind e nentedhjete mije e teteqind) 

lekë pa tvsh 

 

Loti XIII: “Mirëmbajtje rutinë me performancë rruga "Peshkopi (K/Rr.Tomin)- Ura e 

Muhurit, Ura e Muhurit - Draj Reç (Kufi me Kukësin) , Peshkopi- Ushtelence", me fond 



 

 
 

limit 112.667.173 (njeqind e dymbedhjete milion e gjashteqind e gjashtedhjete e shtate 

mije e njeqind e shtatedhjete tre) lekë pa tvsh 

 

Loti XIV: “Mirëmbajtje rutinë me performancë rruga "U. Cerenecit - Klenjë,Trebisht-

Dogane, Qaf Bualli-Kraste, Kthesa Lapidari-Lis,K/Rrugen Kombetare-Ulez", me fond 

limit 171.954.454 (njeqind e shtatedhjete e nje milion e nenteqind e pesedhjete e kater 

mije e katerqind e pesedhjete e kater) lekë pa tvsh 

 

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

marveshjes kuadër në muaj 48 . Kohëzgjatja e kontratës / kontratave,   bazuar ne 

marveshjen kuader sipas nevojave të autoritetit kontraktor    . 

      

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

     Data: 05/08/2020 (dd/mm/vvvv)   Ora: 10:00 

     Vendi:  në mënyrë elektronike në faqen zyrtare të APP-së, www.app.gov.al 

 

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

      Data: 05/08/2020 (dd/mm/vvvv)   Ora: 10:00 

     Vendi:  në mënyrë elektronike në faqen zyrtare të APP-së, www.app.gov.al 

 

 

 
 

Personi përgjegjës:   M. Shkurti 

DREJTOR I PËRGJITHSHËM 

 

Ergys Verdho 

Sigloi: Lulzim Mata 
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