
 

 
 

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 2Lote) 

 

4. Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-71472-09-14-2020 

    Numri i referencës së Loti II : REF-71489-09-14-2020  

Numri i referencës së Loti IX: REF-71493-09-14-2020   

 

5. Fondi limit:   341.605.094 ( treqind e dyzete e nje milion e gjashteqind e pese mije e 

nentedhjete e kater) lekë  pa perfshire vleren TVSH, i ndarë në 2 lote  

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 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 

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


 

 
 

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: 01/10/2020 (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: 01/10/2020 (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 

 

  

 

http://www.app.gov.al/
http://www.app.gov.al/

