
Buletini Nr. 50 datë  17 Dhjetor 2018                                            Agjencia e Prokurimit Publik 

 
 

 
Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Këshilli i Ministrave    Tel.+ 355 4 22 77 510        https://www.app.gov.al           308/401  
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2.  Lloji i procedurës:  “Kërkesë për propozim”, “ SHERBIME”. 
 

3. Objekti  i kontratës : “Mbikqyrje punimesh për objektin: Rikonstruksion Shkolla e Mesme e 

Bashkuar "JANI VRETO" , Leskovik Bashkia Kolonje”  

 

4. Numri i referencës së procedurës : REF-88718-10-05-2018 

 

5. Fondi limit  852.197 ( Tetëqindepesëdhjetëedymijëenjëqindenëntëdhjetëeshtatë ) lekë pa t.v.sh . 

 

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

Vlera 858,930               (me TVSH) Monedha Lekë 

        Vlera  e nenkontraktimit______________me Tvsh Monedha __________________ 

 

7. Data e lidhjes së kontratës 11 / 12 / 2018 

 

8. Emri dhe adresa e kontraktorit /nenkontraktorit 

Bashkimi Op.Ekonomik Transport Highway Consulting Shpk dhe HMK – Consulting Shpk 

Emri               “Transport Highway Consulting ” shpk 

Adresa   Komuna e Parisit, Rruga "Osman Myderizi", pallati "Shkreli", Tirane; 

Nr. NIPT                      K51428048I                       

dhe  

Emri               “HMK - Consulting” shpk 

Adresa   Tirane Rruga Zef Jubani, pallati ''Bjorn'', sh 3/5, ap.C/1, hyrja 20; 

Nr. NIPT                      L57129604Q            

 

 

AUTORITETI RRUGOR SHQIPTAR 
 

1. Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor 

Emri    Autoriteti Rrugor Shqiptar 

Adresa   Rruga “Sami Frashëri nr.33”, Tiranë 

Tel/Fax  +355 4 2234789 / +355 4 2223600 

E-mail   info@arrsh.gov.al  

Faqja e Internetit www.arrsh.gov.al 

 

2.  Lloji i procedurës:  Procedure e hapur 

 

3. Objekti  i kontratës/marrëveshjes kuadër: Përmirësimi rifreskimi sinjalistikës vertikale / 

horizontale në akset kombëtare dhe përmirësim të sigurisë rrugore në akset e rajonit Qëndror, Lot 2 

 

4.Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-88196-10-02-2018 

 

5. Fondi limit: 207 236 241.64 (dyqind e shtate milione e dyqind e tridhjete e gjashte mije e dyqin e 

dyzet e nje pike 64) leke pa tvsh 
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6. Vlera totale përfundimtare e kontratës (duke përfshirë lotet opsionet dhe nenkontraktimin): 

 

                 Vlera 243 812 453.22  leke me TVSH 

   

7.   Data e lidhjes së kontratës: 12.12.2018 

 

8.    Emri dhe adresa e kontraktorit/nenkontraktimit  

Emri dhe adresa e kontraktorit  

Emri:  “RS & M SHPK”  

Adresa: Autostrada Tirane – Durres, km 2 , Tirane 

NUIS: K32203002I 

 

Emri dhe adresa e nenkontraktorit/eve 

Emri:  “HEKLA SHPK”  

Adresa: Rr. “Plazhi / 13”ap.11, Durres 

NUIS: K21819004E 

 

 POLIKLINIKA E SPECIALITETEVE NR.4, PASKUQAN 
 

1. Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor 

Emri    Poliklinika e Specialiteteve Nr.4, paskuqan 

Adresa   Rruga Demokracia, Paskuqan Tirane 

Tel/Fax  067 63 68 004 

 

2.  Lloji i procedurës:  Kerkese per propozim 

 

3. Objekti  i kontratës: Blerje Kite Hormonal 

 

4. Numri i referencës së procedurës: REF-92980-11-06-2018 

 

5. Fondi limit: 384,558 (treqind tetedhjete kater mije peseqind e pesedhjete e tete leke) leke pa tvsh 

 

6. Vlera totale përfundimtare e kontratës (duke përfshirë lotet opsionet dhe nenkontraktimin): 
Vlera 461,469 (me TVSH) Monedha Lek 

         

Vlera  e nenkontraktimit   nuk ka                         me  Tvsh Monedha __________________ 

 

7. Data e lidhjes së kontratës 10.12.2018 

 

8. Emri dhe adresa e kontraktorit  

Emri                 GENIUS SHPK          Nipt: K63121801C 

Adresa                Tirane Kavaje Lagjja Nr.3, Rr.Jurgen Trade, Laboratori perballe ish Spitalit 
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