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JV: "Eurosig" sh.a, NIPT K41926801W & "Sigal Uniqa Group Austria" sh.a, NIPT J91809007H & 

"Sigma Interalbania" sh.a, NIPT J91329003O, përfaqësuar me prokurë nga "Eurosig" sh.a, adresë: 

Rruga: Papa Gjon Pali II-të, Nr.5, Tiranë. 

 

 

DREJTORIA E RAJONIT VERIOR SHKODER 
 

1.Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor 

Emri   Drejtoria e Rajonit Verior Shkoder  

Adresa  Lagjia:3 Heronjt,Rr.”At Zef Valentini”. 

Tel/Fax 42223345 

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

 

2.  Lloji i procedurës:  Procedure e hapur 

 

3. Objekti  i kontratës/marrëveshjes kuadër; “Mirëmbajtje rutinë dhe dimërore me performancë  

rruga "Nyja F.Dukagjin-L. Rr.Kombit, U.Drinit (Hyrja Kukës)-Sh.Galica, Sh.Galica-Krumë, 

Krumë-Q.Prushi, Plepa-Kam 77.6 km". 

 

4. Numri i referencës së procedurës/lotit; REF-73879-06-07-2018. 

 

5. Fondi limit ; 79 385 966 (shtatëdhjetë e nëntë milion e treqind e tetëdhjetë e pesë mijë e nëtëqind 

e gjashtëdhjetë e gjashtë ) leke pa tvsh/Buxheti i Shtetit.   

 

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

90 370 387,2 (nëntëdhjetë milion e treqind e shtatëdhjetë mijëe  treqind e tetëdhjetë e shtatë presje 

dy) leke me tvsh. 

 

7. Data e lidhjes së kontratës: 30.10.2018 

 

8. Emri dhe adresa e kontraktorit / nenkontratorit 

Emri   “GRIALDI” sh.p.k, Nr. NIPT   J68117216C 

Adresa  “Kukes ,Lagjja e Re, Rruga e Uzines”,  

               dhe 

                        “KOMBEAS”Shpk NIPT K88103301J 

 Adresa Milot, Fshati Prozhme, Rruga “Dod Lleshi” 

                                       

 

DREJTORIA E RAJONIT VERIOR SHKODER 
 

1.Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor 

Emri   Drejtoria e Rajonit Verior Shkoder  

Adresa  Lagjia:3 Heronjt,Rr.”At Zef Valentini”. 

Tel/Fax 42223345 

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