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3.Objekti i Prokurimit: “Blerje paisje mobilimi për zyra” (karrige, tavolina pune, rafte, dollape 

metalik, dollape druri dhe dollape prej xhami....etj) 

4. Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-70462-05-22-2018 

5. Fondi limit: 27.754.500 (njëzetë e shtatë milion e shtatëqind e pesëdhjetë e katër mijë e pesëqind) 

Lekë pa T.V.SH. 

6. Vlera totale e kontratës: 33.034.800 (tridhjetë e tre milion e tridhjetë e katër mijë e tetëqind) lekë 

me T.V.SH. 

7. Data e lidhjes se kontratës: 03.08.2018 

8. Kontraktori/et, adresa, nipti: Operatori Ekonomik “M.Lezha” sh.p.k NIPT J76504013C me 

adresë: Rruga: “Lëvizja e Postribës, Zona Industriale, Shkodër”. 

 
 

DREJTORIA E RAJONIT VERIOR SHKODER 

1.Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor 

Emri    Drejtoria e Rajonit Verior Shkoder  

Adresa  Lagja:3 Heronjt,Rr.”At Zef Valentini”. 

Tel/Fax  42223345 

E-mail   drvshkoder.arrsh@arrsh.gov.al  

 

2.  Lloji i procedurës:  Procedure e hapur 

 

3. Objekti  i kontratës/marrëveshjes kuadër; “Mirëmbajtje rutinë dhe dimërore me performancë  

rruga "Kukës-U.Zapotit, Kukës-Bushtricë (Vasie), K/Rruge Domaj-Draj/Rec (Kufi me Peshkopinë) 

71.64 km”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

4. Numri i referencës së procedurës/lotit; REF-73204-06-04-2018 

 

5. Fondi limit ; 130 853 729 leke pa tvsh (njëqind e tridhjetë milion e tetëqind e pesëdhjetë e tre 

mijë e shtatëqind e njëzet e nëntë) leke pa tvsh. 

 

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

136 440 000 (njëqind e tridhjetë e gjashtë milion e katerqind e dyzet mije) leke me tvsh. 

 

7. Data e lidhjes së kontratës: 30.07.2018 

 

8. Emri dhe adresa e kontraktorit / nenkontratorit 

Emri    “JUBICA” sh.p.k  

Adresa   Rr. “ Luigj Gurakuqi”, Kuklej Nr. 108 Shkoder 

Nr. NIPT                     K26529001I 

 

 

DREJTORIA E RAJONIT VERIOR SHKODER 

1.Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor 

Emri    Drejtoria e Rajonit Verior Shkoder  
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