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      39.706.245     (me TVSH) Monedha Leke  

Vlera  e nenkontraktimit______________me Tvsh            Monedha 

    

7. Data e lidhjes së kontratës 07.09.2018  

 

8. Emri dhe adresa e kontraktorit / nenkontratorit 

Emri   ALKO IMPEX General Construction dege e shoqerise se huaj     

Adresa  Rruga Reshit Petrela ,Kompleksi Usluga,kati 8,prane stacionit te  trenit , Tirane  

Nr. NIPT         K91326028I 

 

DREJTORIA E RAJONIT QENDROR TIRANE   
 

1.Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor 

Emri    Drejtoria e Rajonit Qendror Tirane   

Adresa   Rr.Princ Vidi nr .18/3 Tiranë 

Tel/Fax   0692096702 dhe +35542356188 

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

Faqja në Internet www.arrsh.gov.al 

 

2.  Lloji i procedurës:  “Procedurë e Hapur – Shërbime  ” 

 

3. Objekti  i kontratës/marrëveshjes kuadër  : Mirëmbajtje me performancë K/Shirgjan (K/Rr.Nr.70) 

- Llixha, Llixha - Kaçivel (k.Gramsh), K/Llixhë - Mjekës (Uzinë), Elbasan - Gjinar, k/Drizë (k/rr. 

59) - Kaçivel (K/Elbasan), Gramsh - Kodovjat (shkolla), K/Drizë - Poroçan (76.45 km) (Kontrata 5)  

 

4. Numri i referencës së procedurës/lotit  REF-73595-06-06-2018 

 

5. Fondi limit  42.286.428  leke ( pa T.V.SH ) 

 

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

     45.938.578    (me TVSH) Monedha Leke  

Vlera  e nenkontraktimit______________me Tvsh            Monedha 

 

   

7. Data e lidhjes së kontratës 07.09.2018  

 

8. Emri dhe adresa e kontraktorit / nenkontratorit 

Emri   ALKO IMPEX General Construction dege e shoqerise se huaj     

Adresa  Rruga Reshit Petrela ,Kompleksi Usluga,kati 8,prane stacionit te  trenit , Tirane  

Nr. NIPT         K91326028I 

 

DREJTORIA E RAJONIT QENDROR TIRANE   
 

1.Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor 
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	KESHILLI I QARKUT ELBASAN
	 Skrap Alumin 11.410,45 kg
	 Skrap Bakri 293,6 kg
	 Skrap Plumbi 1.441 kg


	ZYRA QËNDRORE E REGJISTRIMIT TË PASURIVE TË PALUAJTSHME

