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5. Limit Fund: 446,218,904 ALL (four hundred and forty six million and two hundred and eighteen 

thousand and nine hundred and four) without VAT. For the year 2018 the available fund 833,333 

ALL (eight hundred thirty-three thousand and three hundred and thirty-three) without VAT.  

6. Duration of the contract or time limit for execution: 42 months (12 months deffect liability) 

 7- Time limit for submitting a request for expression of interest: 31/08/ 2018 at 11.00. 

 8- Time limit for opening requests for expressions of interest: 31/08/ 2018 hours 11.00. 

 

 

AUTORITETI RRUGOR SHQIPTAR 

 

1. Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor 

Emri    Autoriteti Rrugor Shqiptar 

Adresa   “Rruga Sami Frashëri nr.33”, Tiranë 

E-mail   miranda.shkurti@arrsh.gov.al 

Tel   0694077856 

Tel/Fax  +355 4 2223600 

E-mail   info@arrsh.gov.al 

Faqja në Internet www.arrsh.gov.al 

 

2. Lloji i procedurës se prokurimit: “Sherbim Konsulence” 

 

3.Objekti  i kontratës/marrëveshjes kuadër : “Studim projektim mbikalimi TEG” 

 

4. Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-82946-08-14-2018 

 

5. Fondi limit:  8.790.561 lekë pa tvsh 

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

 

7. Afati kohor për dorëzimin e  kërkesës për shprehje interesi: 

27/08/2018, Ora: 11.30 

 

8. Afati kohor për hapjen kërkesave për shprehje interesi: 

27/08/2018, Ora: 11.30 

 

 

AUTORITETI RRUGOR SHQIPTAR 

 
1. Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor 

Emri    Autoriteti Rrugor Shqiptar, Elgerta Sema (personi pergjegjes) 

Adresa   “Rruga Sami Frashëri nr.33”, Tiranë 

Tel/Fax  +355 4 2223600, 0698501575 

E-mail   info@arrsh.gov.al, elgerta.sema@arrsh.gov.al 

Faqja në Internet www.arrsh.gov.al 
 

mailto:info@arrsh.gov.al
http://www.arrsh.gov.al/
mailto:info@arrsh.gov.al
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2. Lloji i procedurës se prokurimit: “Sherbim Konsulence” 

 

3.Objekti  i kontratës/marrëveshjes kuadër: “Supervizion punimesh Permiresimi rifreskimi 

sinjalistikes Vertikale/Horizontale ne akset Kombetare dhe permiresim te sigurise rrugore ne akset e 

Rajonit Jugor, loti 3” 

 

4. Numri i referencës së procedurës/lotit:  REF-83096-08-15-2018 

5. Fondi limit:  1 523 663,07 pa TVSH 

6. Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin: 9 muaj (*Duke filluar nga nënshkrimi i 

kontratësderi në përfundimin e plotë të punimeve te zbatimit per keto akse rrugore) 
 

7. Afati kohor për dorëzimin e  kërkesës për shprehje interesi: 

27/08/2018, Ora: 12.00 

(www.app.gov.al) 

 

8. Afati kohor për hapjen kërkesave për shprehje interesi: 

27/08/2018, Ora: 12.00 

(www.app.gov.al) 

 

AUTORITETI RRUGOR SHQIPTAR 

 
1. Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor 

Emri    Autoriteti Rrugor Shqiptar, Elgerta Sema (personi pergjegjes) 

Adresa   “Rruga Sami Frashëri nr.33”, Tiranë 

Tel/Fax  +355 4 2223600, 0698501575 

E-mail   info@arrsh.gov.al, elgerta.sema@arrsh.gov.al 

Faqja në Internet www.arrsh.gov.al  

2. Lloji i procedurës se prokurimit: “Sherbim Konsulence” 

 

3.Objekti  i kontratës/marrëveshjes kuadër “Studim projektim rishikim i projektit per segmentin 

rrugor te vazhdimit te unazes se madhe Tirane nga sheshi Shqiponja-Bulevardi i ri” 

 

4.Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-83149-08-16-2018 

 

5. Fondi limit 32 358 401,54leke (tridhjete e dy mllion e treqind e pesedhjete e tete mije e katerqind 

e nje) leke pa tvsh. Fondi i akorduar për vitin 2018 është 6 900 000 lekë. Pjesa e mbetur është 

parashikuar për vitin 2019. 

 

6. Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin:  30 muaj.  

 

7. Afati kohor për dorëzimin e  kërkesës për shprehje interesi: 

Data: 28.08.2018 Ora: 12.00 

 

8. Afati kohor për hapjen kërkesave për shprehje interesi: 

Data: 28.08.2018 Ora: 12.00 

http://www.app.gov.al/
http://www.app.gov.al/
mailto:info@arrsh.gov.al
http://www.arrsh.gov.al/

	 Loti I. “Blerje e dy kabineteve per mbajtjen e reagenteve kimike dhe solventeve për Drejtorinë e Përgjithshme të Doganave” me fond limit 940 000 (nëntëqind e dyzetë mijë) lekë pa Tvsh.
	 Loti II. “Blerje bango laboratorike, kapa laboratorike për Drejtorinë e Përgjithshme të Doganave” me fond limit 6 611 867 (gjashtë milion e gjashtëqind e njëmbëdhjetë mijë e tetëqind e gjashtëdhjetë e shtatë) lekë pa Tvsh.
	 Loti III. “Blerje e aparatit GC për analizimin e gazeve për Drejtorinë e Përgjithshme të Doganave” me fond limit 7 336 700 (shtatë milion e treqind e tridhjetë e gjashtë mijë e shtatëqind ) lekë pa Tvsh.
	 Loti IV. “Blerje pajisje laboratorike për Drejtorinë e Përgjithshme të Metrologjisë” me fond limit 1 121 055 (një milion e njëqind e njëzet e një mijë e pesëdhjetë e pesë) lekë pa Tvsh.
	 Loti I. “Blerje e dy kabineteve per mbajtjen e reagenteve kimike dhe solventeve për Drejtorinë e Përgjithshme të Doganave” me afat lëvrimi 75 (shtatëdhjetë e pesë) ditë nga nënshkrimi i kontratës.
	 Loti II. “Blerje bango laboratorike, kapa laboratorike për Drejtorinë e Përgjithshme të Doganave” me afat lëvrimi 90 (nëntëdhjetë) ditë nga nënshkrimi i kontratës.
	 Loti III. “Blerje e aparatit GC për analizimin e gazeve për Drejtorinë e Përgjithshme të Doganave” me afat lëvrimi 90 (nëntëdhjetë) ditë nga lidhja e kontratës.
	 Loti IV. “Blerje pajisje laboratorike për Drejtorinë e Përgjithshme të Metrologjisë”Nga nënshkrimi i kontratës deri në 15 (pesëmbëdhjetë) Dhjetor.
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