
Buletini Nr.36, datë 14 Shtator 2015                                            Agjencia e Prokurimit Publik 
 

 

 
Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Këshilli i Ministrave    Tel.+ 355 4 22 77 510        https://www.app.gov.al           136/251  

 

NJOFTIME TË KONTRATAVE TË 
LIDHURA ME PROKURIM 

ELEKTRONIK 
 
 

FONDI SHQIPTAR I ZHVILLIMIT 
1 – Autoriteti kontraktor,adresa,nr.tel: Rruga “Sami Frashëri”, Nr.10, Tiranë,+355 4 223 5597/8 
 
2 – Lloji i proçedurës së prokurimit: Proçedurë e hapur (me mjete elektronike) 
 
3 – Objekti i prokurimit (nqs ka lote, i ndarë sipas loteve): “Sistemim – asfaltim i rrugës Sanxhak – 
superstradë, Bashkia Laç”. 
 
4 – Fondi limit (nqs ka lote i ndarë sipas loteve):83,151,051.6 Lekë (pa TVSH) 
 
5 – Burimi i financimit: Buxheti i shtetit 
 
6 – Vlera totale e kontratës: 78,231,235Lekë(pa TVSH) 
 
7 – Data e lidhjes së kontratës: 31/08/2015 
 
8 – Kontraktori/et, adresa, Nipt: Bashimi i operatorëve ekonomik “Pe Vla Ku” sh.p.k, me adresë 
Rruga Muzakët, Pallati Speed, Kati 2, Tiranë, dhe “Vuthaj” sh.p.k, me adresë autostrada Skuraj – 
Milot,km 1, ndërtesa 1 katëshe, Milot, Lezhë, K61716013M dhe K67812301C 
 

AUTORITETI RRUGOR SHQIPTAR 
1.Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor 
Emri    Autoriteti Rrugor Shqiptar 
Adresa   Rr.Sami Frashëri, Nr.33, Tiranë 
Tel/Fax  00355 4 2234 789; 00355 4 222 3600 
E-mail   info@arrsh.gov.al  
Faqja e Internetit www.arrsh.gov.al  
 
2.  Lloji i procedurës:  Procedurë e hapur - Shërbim 
 
3. Objekti  i kontratës/marrëveshjes kuadër: “Menaxhimi e mirëmbajtja e pajisjeve dhe operimi i 
tunelit të Thirrës Rrëshen – Kalimash (kontrata e re 2015)” 
 
4. Fondi limit:  199 440 000  (me TVSH)            Monedha     Lek 
 
5. Vlera totale përfundimtare e kontratës: (duke përfshirë lotet dhe opsionet): 
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