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Tel/Fax                052222037_ 

E-mail   ermal1limanaqi@gmail.com 

 

2.  Llojiiprocedurës:  Kerkese per propozim 

 

3. Objekti  i kontratës/marrëveshjes kuadër   ‘Mbrojtja e Ures se Drojes’ 

 

4. Numri i referencës së procedurës/lotitREF-76234-06-25-2018 

 

5. Fondi limit5.833.333leke (pa TVSH) 

 

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

 

Vlera  e nenkontraktimit______________me Tvsh Monedha __________________ 

 

7. Data e lidhjes së kontratës06.09.2018 

 

8. Emri dhe adresa e kontraktorit/nenkontraktorit 

Emri    ’Murati’ sh.p.k 

Adresa   Bulqize 

Nr. NIPT                    J66702413V 

 

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: Plotesimi, rakordimi, masa mbrojtese dhe siguria 

rrugore ne viaduktet e aksit Kukes - Morine” 

 

4.Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-73839-06-07-2018 

 

5. Fondi limit: 208 304 496.26 Lekë 

 

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

Vlera 248.797.843 me Tvsh                    MonedhaLekë 

 
 

Vlera e nenkontaktimit 74.582.608 me Tvsh            Monedha    Lekë 

 
 

7. Data e lidhjes së kontratës 11/09/2018 

 

Vlera 4.815.700(me TVSH) Monedha leke 
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8. Emri dhe adresa e kontraktorit/nenkontraktimit 

Emri   ”VEGA” & ”KUKES INERTE” 

Adresa: Kthesa e Kamzës, ish Serat Mëzes Tiranë // 

Kukës , Kolsh, lagjja Oruci, AutostradaMorine – Durres km 24 

Nr. NUIS K01524006L & L48421202P 

 

MINISTRIA E FINANCAVE DHE EKONOMISË 
 

1. Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor 

Emri    Ministria e Financave dhe Ekonomisë 

Adresa   Bul “Dëshmorët e Kombit” 

Tel/Fax  0035542228405/0035542228494 

Faqja në Internet www.financa.gov.al 

Personi përgjegjës  Vjollca Vasiari, vjollca.vasiari@financa.gov.al 

 

2. Lloji i procedures: Kërkes për propozim 

 

3. Objekti i Kontratës :“Krijimi i sistemit Konferenc Room” 

 

4.  Numri i referencës së procedurës: REF-79916-07-19-2018 

 

5. Fondi limit: 6 411 000 (gjashtëmilion e katërqind e njëmbedhjëtmijë) lekë (pa TVSH). 

 

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

Vlera 7 682 340 (me TVSH) Monedha Lekë  

7.  Data e lidhjes së kontratës :07/09/2018 

 

8. Emri dhe adresa e kontraktorit: “ALEN-CO” sh.p.k  NIPT: K83213401M 

Adresa Nr 1 :Zharrez,Fier Adresa Nr 2: Rruga “MyslymShyri” , Tiranë 

 

MINISTRIA E FINANCAVE DHE EKONOMISË 
 

1. Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor 

Emri    Ministria e Financave dhe Ekonomisë 

Adresa   Bul “Dëshmorët e Kombit” 

Tel/Fax  0035542228405/0035542228494 

Faqja në Internet www.financa.gov.al 

Personi përgjegjës  Vjollca Vasiari, vjollca.vasiari@financa.gov.al 

 

2. Lloji i procedures: Kërkes për propozim 

 

3. Objekti i Kontratës :“Blerje material me logo” 

 

4.  Numri i referencës së procedurës: REF-80691-07-25-2018 
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	KESHILLI I QARKUT ELBASAN
	 Skrap Alumin 11.410,45 kg
	 Skrap Bakri 293,6 kg
	 Skrap Plumbi 1.441 kg
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