AUTORITETI RRUGOR SHQIPTAR
DREJTORIA E RAJONIT VERIOR SHKODER

Nr. ______ Prot.

Lënda:

Shkoder, më____.____.2019

Njoftimi i kontrates, i cili do të publikohet në Buletinin e Njoftimeve Publike

1. Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor
Emri
Drejtoria e Rajonit Verior Shkoder
Adresa
Lgj: “3 Heronjt” , Rr:” At Zef Valentini” ,Shkoder
Tel/Fax
0692455486
Personi Përgjegjes
Arminda Ibraj
E-mail
arminda.ibraj@arrsh.gov.al
Adresa e Internetit:
arrsh.gov.al/ Drejtorite Rajonale
2. Lloji i procedurës se prokurimit: “e Hapur”
3. Objekti i kontratës/marrëveshjes kuadër: “ Shërbim me Roje Civile” , i ndare ne dy
Lote, me fond limit ( total) per 2 lotet: 13,269,940.00 ( trembëdhjetë milion e dyqind e
gjashtëdhjetë e nëntë mijë e nëntëqind dyzet) lekë pa tvsh.
4. Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-29534-07-05-2019(i pergjithshem per
proceduren)
Numri i referencës loti I: REF-29538-07-05-2019
Numri i referencës loti II: REF-29540-07-05-2019
5. Fondi limit ( total) per 2 lotet: 13,269,940.00 ( trembëdhjetë milion e dyqind e gjashtëdhjetë
e nëntë mijë e nëntëqind dyzet) lekë pa tvsh.
Objekti, i ndare sipas loteve dhe me vlerat përkatëse, si më poshtë:
LOTI I: Objekti “Sherbim me roje civile zyrat e Drejtorise Rajonit Verior Shkoder dhe zyrat e
ish –Sektorit Fushe Arres ne (F.Arres,Puke)”, me fond limit per 1 vit: 6 634 970 (gjashte milion
e gjashteqind e tridhjetë e kater mije e nëntëqind e shtatëdhjetë) leke pa tvsh.

LOTI II: Objekti“Sherbim me roje civile Zyrat e Sektorit Kukes dhe Skrapin ne Trull Surroi
(Kukes)”, me fond limit: me fond limit per 1 vit: 6 634 970 (gjashte milion e gjashteqind e
tridhjetë e kater mije e nëntëqind e shtatëdhjetë) leke pa tvsh.
6. Kohëzgjatja e Marreveshjes Kuader: 12 muaj
7- Afati kohor për dorëzimin e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje: 01/08/2019 Ora:
11:00
8- Afati kohor për hapjen e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje: 01/08/2019 Ora: 11:00.

Titullari i Autoritetit Kontraktor
Drejtori
Shkelqim Sterkaj

