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AUTORITETI RRUGOR SHQIPTAR 

 
1. Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor 

Emri    Autoriteti Rrugor Shqiptar 

Adresa   Rr.Sami Frashëri, Nr.33, Tiranë 

Tel/Fax  tel/fax:+35542223600; (+355673942644) 

E-mail   info@arrsh.gov.al; (anila.halili@arrsh.gov.al) 

Faqja e Internetit www.arrsh.gov.al 

 

2. Lloji i procedurës se prokurimit:   Shërbim konsulence 

3. Objekti  i kontratës/marrëveshjes kuadër:“Studim-projektim rishikim i punimeve të mbetura në 

aksin rrugor Elbasan-Gjinar” 

4. Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-82519-08-09-2018 

5. Fondi limit:  2,236,401 lekë, pa tvsh 

6. Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin:  10 muaj  

 

7- Afati kohor për dorëzimin e kërkesës për shprehje interesi: 22.08.2018, Ora: 10.30 

8- Afati kohor për hapjen e kërkesave për shprehje interesi: 22.08.2018,  Ora: 10.30 

 

 

 

MINISTRIA E KULTURËS 
 

1. Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor 

Emri    MINISTRIA E KULTURËS 

Adresa   Rr. “Aleksandër Moisiu”, nr. 76, ish Kinostudio “Shqipëria e Re”, Tiranë 

Tel/Fax  +355 69 304 6311 

E-mail   edmond.ahmeti@kultura.gov.al  

Faqja e Internetit www.kultura.gov.al 

2. Lloji i procedurës së prokurimit:  Shërbim Konsulence 

3. Objekti i kontratës/marrëveshjes kuadër: Hartim projekti për objektin “Restaurimi, 

rikonstruksioni dhe rehabilitimi i hapësirave në Muzeun Kombëtar të Arteve të Bukura (Galeria 

Kombëtare e Arteve)”. 

4. Numri i referencës së procedurës/lotit REF-82549-08-09-2018. 

5. Fondi limit: 12.500.000 (dymbëdhjetë milionë e pesëqind mijë) lekë pa TVSh. 

6. Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin: 5 muaj nga nënshkrimi i kontratës.   

7. Afati kohor për dorëzimin e  kërkesës për shprehje interesi: 20/08/2018, ora 11:00. 

8. Afati kohor për hapjen kërkesave për shprehje interesi: 20/08/2018, ora 11:00. 
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	ARBËRI –KOMPANI        me  NIPT               K39004002V
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 25.07.2018.
	Numri i referencës së procedurës/lotit:  REF-78647-07-10-2018
	Njoftimi i klasifikimit është bërë në datë  08.08.2018
	(nëse ka)ka marrë përgjigje në datë JO NUK KA
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 11/05/2018
	Bazuar ne vendimin e Komisionit te Prokurimit Publike  Nr 509/1   date 02/08/2018.
	Ankesa: ka ose jo;Ankesa  ka.
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 20.07.2018 (1)
	Ankesa: ka ose jo  PO
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë : 31.07.2018
	Ankesa: Jo
	Numri i Referencës se proçedurës/lotit: REF-72558-05-30-2018
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 17.04.2018
	Ankesa: ka ose jo
	Po ka patur
	(nëse ka)
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