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Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Këshilli i Ministrave    Tel.+ 355 4 22 77 510        https://www.app.gov.al           316/401  

 

Emri  “Erald-G” shpk 

Adresa:    Zyra kati.1, banesa 2 - katëshe ne lindje të fshatit Herbel, Komuna Maqellarë, Dibër 

Nr. NIPT. K36306784K, 

 

 AUTORITETI RRUGOR SHQIPTAR 
 

1. Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor 

Emri    Autoriteti Rrugor Shqiptar 

Adresa   Rruga Sami Frasheri Nr 33 Tirane 

Tel/Fax  0698501575, 04/ 2 234487 

E-mail   info@arrsh.gov.al 

Faqja e Internetit www.arrsh.gov.al 

 

2.  Lloji I procedurës:    Shërbim Konsulence 

 

3. Numri i referencës së procedurës/lotit, REF-85340-09-11-2018 

 

4. Objekti  i kontratës/marrëveshjes kuadër:“Supervizion punimesh vendosja e mbikalimeve ne 

aksin rrugor Thumanë – Milot dhe Kukës - Morine”, 

 

5. Fondi limit: 3 672 430,91 (pa perfshire vleren e TVSH-se) 

 

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

S.U.O.GJ  “MBRETERESHA GERALDINE” 
 

1. Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor 
Emri:  S.U.O.GJ  “Mbreteresha Geraldine” 

Adresa: Blv. Zog i I-re, Tirane   

Tel/Fax: 003554 222 4878 

Faqja e Internetit: www.suogjgeraldine.gov.al/ 

 

2. Lloji i procedurës:  Proçedurë me negocim, pa botim paraprak të njoftimit të kontratës 

 

Vlera 4 272 000 (me TVSH) Monedha Lekë 

Vlera  e nenkontraktimit______________me TvshMonedha __________________ 

 

7. Data e lidhjes së kontratës04/12/2018 

 

8. Emri dhe adresa e kontraktorit /nenkontraktorit 

Emri  “D&CPartners”shpk 

Adresa:    Rruga Urani Pano”, Pallati i firmes Cani, Kati II, Zyra 8, Tiranë 

Nr. NIPT. K41531001K, 
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