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AUTORITETI RRUGOR SHQIPTAR 
 

1.Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor 

Emri   AutoritetiRrugorShqiptar 

Adresa   Rr. Sami Frashëri Nr. 33 Tiranë  

Tel/Fax   04/2 234789, 04/ 2223600 

E-mail   info.arrsh@arrsh.gov.al 

 

2.  Lloji i procedurës:   Procedure e hapur 

 

3. Objekti  i kontratës/marrëveshjes kuadër: “Ndertim By Pass Tepelene, Loti 1” 

 

4.Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-69600-05-17-2018 

 

5. Fondi limit: 2,394,360,362.35 Lekë 

 

6. Vlera totale përfundimtare e kontratës (duke përfshirë lotet opsionet dhe nenkontraktimin): 

  

Vlera 2,867,624,269 me Tvsh                    Monedha Lekë 

 

 

 

Vlera e nenkontaktimit________________me Tvsh                      

 

7. Data e lidhjes së kontratës12/07/2018 

 

8. Emri dhe adresa e kontraktorit/nenkontraktimit 

Emri    “G.P.G. COMPANY  & GARDEN LINE” 

Adresa: Lagjia 18 Tetori, godina 1 katshe, tek nyja e prodhimit Asfalto – Betonit, Lushnje 

Nr. NUIS  J64324443V / K11427004I 

 

 

 BASHKIA KORÇË 
 

1.Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor 

Emri   BASHKIA KORÇË  

                         Personi pergjegjes per prokurimet: Matilda Stena 

Adresa  RRUGA 28 NENTORI  

Tel/Fax 0822 4 3353  

E-mail  matildalame@yahoo.com 

Faqja në Internet    www.bashkiakorce.gov.al 

 

2.  Lloji i procedurës:     Kërkesë për propozim 
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