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AUTORITETI RRUGOR SHQIPTAR 

DREJTORIA JURIDIKE DHE PËRPUTHSHMËRISË SË STANDARDEVE 

 

Nr. __________ Prot.                Tiranë, më _____. _____. 2022 

 

NJOFTIMI I SHKURTUAR I KONTRATËS 

 

1.  Emri dhe adresa e Autoritetit/Entit Kontraktor:  

Emri :   Autoriteti Rrugor Shqiptar   

Adresa:  “Rruga Sami Frashëri nr.33”, Tiranë  

Tel/Faks:   +355 4 2234487   

E-mail :            info@arrsh.gov.al  

Ueb-faqe:  www.arrsh.gov.al  

 

2.  Lloji i procedurës së prokurimit: Shërbim konsulence (mbi kufirin e larte monetar)/ 

Marrëveshje kuadër 

 

3. Numri i referencës së procedurës /Lotit: REF-22215-03-16-2022 

• Numri i referencës së Loti 1: REF-22218-03-16-2022  

• Numri i referencës së Loti 2: REF-22220-03-16-2022  

• Numri i referencës së Loti 3: REF-22222-03-16-2022   

• Numri i referencës së Loti 4: REF-22224-03-16-2022   

 

4. Objekti i kontratës / Marrëveshjes Kuadër: “Supervizion Mirëmbajtje me 

performancë e akseve kryesore të tre rajoneve (Veriore, Qendrore, Jugore) (4 lote)” 

 

Loti 1: Kontrata A “Supervizion Mirëmbajtje me performancë e akseve kryesore të 

Rajonit Verior” me vlerë totale 44,217,011.11 (dyzet e katër million e dyqind e 

shtatëmbëdhjetë mijë e njëmbëdhjetë pike njëmbëdhjetë) lekë pa TVSH/ në Euro 

359,897.53 EUR pa TVSH, ku 1(një) Euro këmbehet me 122.86 Lekë sipas kursit zyrtar. 

 

Loti 2: Kontrata B “Supervizion Mirëmbajtje me performancë e akseve kryesore të 

Rajonit Qendror dhe Verilindor”, me vlerë totale 46,021,230.02 (dyzet e gjashtë million e 

njëzet e një mijë e dyqind e tridhjetë pike zero dy) lekë paTVSH/ në Euro 374,582.70 EUR 

pa TVSH, ku 1(një) Euro këmbehet me 122.86 Lekë sipas kursit zyrtar. 

 

Loti 3: Kontrata C “Supervizion Mirëmbajtje me performancë e akseve kryesore të 

Rajonit Qendror dhe Juglindor”, me vlerë totale 46,602,511.30 (dyzet e gjashtë million e 

gjashtëqind e dy mijë e pesëqind e njëmbëdhjetë pike tridhjetë) lekë pa TVSH/ në Euro 

379,313.95 EUR pa TVSH, ku 1(një) Euro këmbehet me 122.86 Lekë sipas kursit zyrtar. 
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Loti 4: Kontrata D “Supervizion Mirëmbajtje me performance e akseve kryesore të 

Rajonit Jugor”, me vlerë totale 47,651,748.42 (dyzet e shtatë million e gjashtëqind e 

pesëdhjetë e një mijë e shtatëqind e dyzet e tetë pike dyzet e dy) lekë pa TVSH/ në Euro 

387,854.05 EUR pa TVSH, ku 1(një) Euro këmbehet me 122.86 Lekë sipas kursit zyrtar. 

 

5. Fondi limit: 184,492,500.85 (njëqind e tetëdhjetë e katër milion e katërqind e 

nëntëdhjetë e dy mijë e pesëqind pikë tetëdhjetë e pesë) lekë, pa TVSH/ në Euro 

1,501,648.22 EUR pa TVSH, ku 1(një) Euro këmbehet me 122.86 Lekë sipas kursit 

zyrtar. 

 

6. Kohëzgjatja e kontratës/marrëveshjes kuadër ose afati për zbatimin e saj: 48 Muaj 

 

7. Afati i fundit për paraqitjen e kërkesave për pjesëmarrje: 18/04/2022 (d/m/v) Ora: 11:00 

 

 Personi përgjegjës : B.Daci 

 

DREJTOR I PËRGJITHSHËM 

 

           Evis Berberi 

 


