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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 B.Curri - Valbonë, U.Bujan - Q.Morinë, Sopot-Kernajë, Mejdan -Tropoje-Bucaj 57.76 km”. 

4. Numri i referencës së procedurës/lotit; REF-73295-06-04-2018. 

5. Fondi limit ; 115 670 208 leke pa tvsh (njëqind e pesëmbëdhjetë milion e gjashtëqind e 

shtatëdhjetë mijë e dyqind e tetë) leke pa tvsh. 

 

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

128 272 956  ( njëqind  e njëzet e tetë  milion e dyqind e shtatëdhjetë e dy mije e nëntëqind e 

pesëdhjetë e gjashtë)  leke me tvsh. 

 

7. Data e lidhjes së kontratës: 30.07.2018 

8. Emri dhe adresa e kontraktorit / nenkontratorit 

Emri    “FLORIDA” sh.p.k  

Adresa   Lgj;Dardania,Rr;Mic Sokoli,Bajram Curri 

Nr. NIPT                       J79602604P 

 

 

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 "Fierzë-B.Curri , B.Curri-Kam 48.2 km". 

4. Numri i referencës së procedurës/lotit; REF-73300-06-04-2018 . 

5. Fondi limit ; 96.442.439 leke pa tvsh (nëntëdhjetë e gjashtë milion e katerqind e dyzet e dy mijë e 

katerqind e tridhjetë e nëntë) leke pa tvsh.  

 

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

109 232 857 (njëqind e nëntë milion e dyqind e tridhjetë e dy mijë e tetëqind e pesëdhjetë e shtate) 

leke me tvsh. 

 

7. Data e lidhjes së kontratës: 30.07.2018 

 

8. Emri dhe adresa e kontraktorit / nenkontratorit 

Emri    GECI” sh.p.k  
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Adresa   “Tirana International  Hotel”, Sheshi “Skenderbej”, Tirane  

Nr. NIPT                         K71829801O 

 

 

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 Qafë Mali-Fierzë 58 km". 

4. Numri i referencës së procedurës/lotit; REF-73946-06-07-2018 . 

5. Fondi limit ; 74 051 762 leke pa tvsh (shtatëdhjetë e kater milion e pesëdhjetë e një shtatëdhjetë 

mijë e dyqind e tetë) leke pa tvsh.  

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

84 418 687 (tetëdhjetë e kater milion e katerqind e tetëmbëdhjetë mijë e gjashtëqind e tetëdhjetë e 

shtate) leke me tvsh. 

 

7. Data e lidhjes së kontratës: 30.07.2018 

 

8. Emri dhe adresa e kontraktorit / nenkontratorit 

Emri    ”MARÇELI” shpk 

Adresa       Rr.”Ymer Puka”, Blloku Nr.03, Nd. Nr. 040, Ap. nr.04, hyrja nr 1, kat II, Puke,  

Nr. NIPT                       L39308301P 

 

Emri                       “SHPRESA AL” shpk 

                    Rr.”Urani Pano”, prapa “Veve Center”, Pallati Nr.11, Kati II , Tirane 

                                     K31321021N 

 

 

DREJTORIA E SHERBIMIT SPITALOR KORCE 

 

1.Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor 

Emri    Drejtoria e Sherbimit Spitalor Korce 

Adresa   Shetitore “Fan S. Noli” Korce                                     

Tel/Fax  08224 2674 

E-mail   spitali_korce@yahoo.com  

Faqja e Internetit www.app.gov.al 

 

2.  Lloji i procedurës:  “Procedure e Hapur” –  prokurim me mjete elektronike sherbime. 
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