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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 se prokurimit:  Procedure e hapur 

 

3. Objekti i kontratës/marrëveshjes kuadër “Përmirësimi rifreskimi i sinjalistikës 

vertikale/horizontale në akset kombëtare dhe përmirësim të sigurisë rrugore në akset e rajonit 

Qëndror, loti 2” 

 

4. Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-82187-08-06-2018 

 

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. Fondi i akorduar për vitin 2018 është 50 000 000 lekë. Pjesa e 

mbetur është parashikuar për vitin 2019, 2020. 

 

6. Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin:  9 muaj.  

     

7. Afati kohor për dorëzimin e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje:  

Data: 07.09.2018  Ora: 11.00. 

 

8. Afati kohor për hapjen e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje:  

Data: 07.09.2018  Ora: 11.00. 

 

 

BASHKIA POGRADEC 

 

1. Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor: 

Emri        Bashkia Pogradec 

Adresa       Bulevardi “Reshit Çollaku” 

Tel/Fax      083222222 

E-mail       bashkiapogradec@gmail.com 

Faqja në Internet     www.bashkiapogradec.gov.al 

Tel/Personi përgjegjës    0696430058 

E-mail                             irena.hysa@yahoo.com 

 

2.  Lloji i procedurës se prokurimit:  Proçedurë e Hapur-punë,elektronike 

 

3. Objekti  i kontratës/marrëveshjes kuadër: “Rehabilitim/Përforcim banesash ekzistuese kolektive” 
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