
Buletini Nr. 45 datë  12 Nentor 2018                                            Agjencia e Prokurimit Publik 

 
 

 
Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Këshilli i Ministrave    Tel.+ 355 4 22 77 510        https://www.app.gov.al           284/406  

 

 

7. Data e lidhjes së kontratës02/11/2018 

 

8. Emri dhe adresa e kontraktorit/nenkontraktimit 

Emri   “BIBA-X” & “DH ALBANIA” 

Adresa:  Bulevardi “Zhan D`Ark”, Pallati Wonder, Ap.17,Tiranë 

Nr. NUIS  K32618815N & L81918008S 

 

 

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: “Rehabilitimi i segmentit rrugor mbikalimi pallati me 

shigjeta rrethrrotullimi Shqiponja, Loti 2”, 

 

4.Numri i referencës së procedurës/lotit:REF-84997-09-08-2018 

 

5. Fondi limit: 1 571 942 368Lekë pa Tvsh 

 

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

Vlera 1 882 553 022 me Tvsh                    MonedhaLekë 

 

 

Vlera e nenkontaktimit________________me Tvsh                    Monedha _______________________  

 

 

7. Data e lidhjes së kontratës 02/11/2018 

 

8. Emri dhe adresa e kontraktorit/nenkontraktimit 

Emri   Salillari shpk,                               

Adresa:  Rruga e VjeterVore –Marikaj, Km 1, Godinakaterkateshe, Kati itrete, Nr.5, Tiranë 

Nr. NIPT J62903125G, 

 

 

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

 

2.  Lloji i procedurës:  Procedure e hapur 

 

3. Objekti  i kontratës/marrëveshjes kuadër: Rehabilitim i segmentit rrugor, mbikalimi i “Pallatit me 

Shigjeta” - rrethrrotullimi “Shqiponja” Loti 3. 

 

4.Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-84983-09-07-2018. 

 

5. Fondi limit: 1`180`297`580.3  (nje miliarde e njeqind e tetedhjete milione e dyqind e nentedhjete 

e shtate mije e peseqind e tetedhjete pike tre) leke pa tvsh 

 

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

1`404`161`063.6 leke me TVSH 

   

7.   Data e lidhjes së kontratës: 02.11.2018 

 

8.    Emri dhe adresa e kontraktorit/nenkontraktimit  

Emri:   JV “Victoria Invest Internacional & Victoria Invest shpk“ 

Adresa: Lagja 28 Nentori, rruga 11 Nentori, prane Tatim Taksave, kati 2,  Elbasan 

NUIS:   L02712202J & K32712206U 

 

 

SPITALI RAJONAL BERAT 
 

1.Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor 

Emri    Spitali Rajonal Berat 

Adresa   Lagjia Kushtrim Berat 

Tel/Fax  032 34 237 

E-mail   SpitaliBerat@shendetesia.gov.al 

 

2.  Lloji i procedurës:  Procedure e Hapur 

 

3. Objekti  i kontratës/marrëveshjes kuadër: ”Sherbim mirembajtje dhe lyerje ndertesash” :  

Loti 2  Sherbimi i Lyerjes dhe Mirmbajtje per Spitalin Rajonal Berat 

 

4. Numri i referencës së procedurës/lotit: NREF 81808-08-02-2018 

 

5. Fondi limit :  2 266 666 

(dymilionedyqindegjashtedhjeteegjashtemijeegjashteqindegjashtedhjeteegjashte)  leke pa  tvsh. 

 

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

 
1 920 000  (Njemilionenenteqindenjezetemije)  leke (me 

TVSH) 
  

    

7. Data e lidhjes së kontratës : 18.10.2018 
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