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2.  Lloji i procedurës:  Kërkesë për propozim 

 

3. Objekti  i kontratës/marrëveshjes kuadër“Ruajtja e godinës Qendra e Botimeve Zyrtare me roje 

private për vitin 2018” – Marrëveshje Kuadër - me një operator ekonomik ku të gjitha kushtet janë 

të përcaktuara - me afat 12 muaj 

  

4. Numri i referencës së procedurës/lotit  REF-40479-01-15-2018 

 

5. Fondi limit 2,436,767.16 (dy milion e katërqind e tridhjetë e gjashtë mijë e shtatëqind e 

gjashtëdhjetë e shtatë pikë gjashtëmbëdhjetë) lekë pa TVSH 

 

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

    

Vlera 1,081,831.21 me TVSH  Monedha _____Lekë_____ 

    

    

        Vlera  e nenkontraktimit______________me Tvsh Monedha __________________ 

 

7. Data e lidhjes së kontratës 31.12.2018 

  

8. Emri dhe adresa e kontraktorit /nenkontraktorit 

Emri    “Oktapus 1 Security” sh.p.k.  

Adresa   Rruga “ Bardhok Biba” Old Tirana Building, Tiranë  

Nr. NIPT                     K72002014B 

 

 

SPITALI RAJONAL VLORË 
NJOFTIMI I KONTRATËS SË NËNSHKRUAR 

 

1.Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor 

Emri    Spitali   Rajonal  Vlore 

Adresa   Lagja  “ Partizani  “ 

Tel/Fax       033 / 222 657 

E-mail   spitalivlore@shendetesia.gov.al 

 

2.  Lloji i procedurës:  Procedure e hapur elektronike - Marreveshje kuader me disa operatore 

ekonomike (ku jo te gjitha kushtet jane te percaktuara) 

 

3. Objekti  i kontratës/marrëveshjes kuadër  

LOTI I “Blerje dertergjent, dizifektant dhe aromatizues” 

LOTI II "Blerje materiale te ndryshme per pastrim" 

 

4.Numri i referencës së procedurës/lotit 

 Loti 1 “Blerje dertegjent, dizinfektant dhe aromatizues”: REF-40814-01-17-2018 

Loti II “Blerje materiale te ndryshme per pastrim”: REF-40820-01-17-2018 
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5. Fondi limit  60 990 943 (gjashtedhjetemilion e nenteqind e nentedhjete mije e nenetqind e dyzete 

e tre) leke pa tvsh 

 

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

    

Vlera 401 280   (me TVSH) Monedha leke 

    

        Vlera  e nenkontraktimit______________me Tvsh Monedha __________________ 

 

7. Data e lidhjes së kontratës 11/06/2018 

 

7.  Emri dhe adresa e kontraktorit /nenkontraktorit 

Emri    Shoqëria AN&RA sh.p.k   

Adresa   Njesia Nr.9 Rruga Asim Vokshi godina 165, H 1, kati II, Ap.6,Tirane, 

Nr. NIPT                     K12205001I 

 

 

SPITALI RAJONAL VLORË 
NJOFTIMI I KONTRATËS SË NËNSHKRUAR 

 

1.Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor 

Emri    Spitali   Rajonal  Vlore 

Adresa   Lagja  “ Partizani  “ 

Tel/Fax       033 / 222 657 

E-mail   spitalivlore@shendetesia.gov.al 

 

2.  Lloji i procedurës:  Procedure e hapur elektronike - Marreveshje kuader me disa operatore 

ekonomike (ku jo te gjitha kushtet jane te percaktuara) 

 

3. Objekti  i kontratës/marrëveshjes kuadër  

LOTI I “Blerje dertergjent, dizifektant dhe aromatizues” 

LOTI II "Blerje materiale te ndryshme per pastrim" 

 

4.Numri i referencës së procedurës/lotit 

 Loti 1 “Blerje dertegjent, dizinfektant dhe aromatizues”: REF-40814-01-17-2018 

Loti II “Blerje materiale te ndryshme per pastrim”: REF-40820-01-17-2018 

 

5. Fondi limit  60 990 943 (gjashtedhjetemilion e nenteqind e nentedhjete mije e nenetqind e dyzete 

e tre) leke pa tvsh 

 

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

    

Vlera 677 064   (me TVSH) Monedha leke 

    

        Vlera  e nenkontraktimit______________me Tvsh Monedha __________________ 
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	1.1 Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor
	Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë AMA MINERAL sh.p.k me adrese, Rr.Vasil Shanto, pall.nr.4, sh. nr.1, ap.nr.10, Tirane se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej 26.656 (njezet e gjashte mije e gjashteqind e pesedh...

