
Buletini Nr. 19 datë  14 Maj 2018                                            Agjencia e Prokurimit Publik 

 
 

 
Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Këshilli i Ministrave    Tel.+ 355 4 22 77 510        https://www.app.gov.al           100/450  

 

3. Objekti  i kontratës/marrëveshjes kuadër: “Sherbim Roje Civile Sektori Korce” – Marreveshje 

Kuader - me nje operator ekonomik ku te gjitha kushtet jane te percaktuara - me afat 12 muaj 

 

4.Numri i referencës së procedurës/lotit : REF-68279-05-10-2018 

 

5. Fondi i Marreveshjes Kuader per 12 muaj :  3 124 428  leke pa TVSH 

 

6. Kohëzgjatja e Marreveshjes Kuader : 12 muaj 

 

7. Afati kohor për dorëzimin e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje:  

 

Data  22.05.2018 

Ora   10.00 

 

9.Afati kohor për hapjen e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje: 

 

Data  22.05.2018 

Ora   10.00 

 

 

DREJTORIA  E  RAJONIT  JUGOR  GJIROKASTER 
 

1. Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor 

Emri               Drejtoria e Rajonit Jugor Gjirokaster  

Adresa   Ish Zona Industriale Gjirokaster 

Tel/Fax  084262529 

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

Adresa e Internetit  

 

2.  Lloji i procedurës se prokurimit:  Kërkesë për Propozim 

 

3. Objekti i kontratës/marrëveshjes kuadër: “Sherbim Roje Civile Drejtoria e Rajonit Jugor 

Gjirokaster” – Marreveshje Kuader - me nje operator ekonomik ku te gjitha kushtet jane te 

percaktuara - me afat 12 muaj 

 

4. Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-68261-05-10-2018 

 

5. Fondi i Marreveshjes Kuader per 12 muaj -  3 124 428 leke pa TVSH 

 

6. Kohëzgjatja e Marreveshjes Kuader: 12 muaj 

 

7. Afati kohor për dorëzimin e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje:  

 

Data : 21.05.2018 

Ora :  10.00 
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9.Afati kohor për hapjen e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje: 

 

Data : 21.05.2018 

Ora :  10.00 

 

 

ZYRA ARSIMORE MALLAKASTËR 
 

1. Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor 

Emri    Zyra Arsimore Mallakastër  

Adresa   Lagjja “5 shkurti” Ballsh  

Tel/Fax  0131322652 

E-mail   zamallakaster@arsimi.gov.al    

Faqja në Internet www.app.gov.al  

 

2.  Lloji i procedurës se prokurimit:  “Kërkesa për propozim” 

 

3. Objekti  i kontratës/marrëveshjes kuadër: Transport mësues – nxënës,  Ballsh-Fratar 

 

4. Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-67784-05-08-2018 

 

5. Fondi limit: 788128 (shtatëqind e tetëdhjetë e tetë  mijë e  njëqind e njëzet e tetë) lekë pa TVSH 

 

6. Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin:   31.12.2018 

     

7- Afati kohor për dorëzimin e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje: 25/05/2018          ora 09.00 

 

8- Afati kohor për hapjen e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje:  25/05/2018 ora 09.00 

  

ZYRA ARSIMORE MALLAKASTËR 
 

1. Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor 

Emri    Zyra Arsimore Mallakastër  

Adresa   Lagjja “5 shkurti” Ballsh  

Tel/Fax  0131322652 

E-mail   zamallakaster@arsimi.gov.al    

Faqja në Internet www.app.gov.al  

 

2.  Lloji i procedurës se prokurimit:  “Kërkesa për propozim” 

 

3. Objekti  i kontratës/marrëveshjes kuadër: Transport mësues – nxënës,  Visokë-Greshice 

 

4. Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-67780-05-08-2018 

 

5. Fondi limit: 2011409 (Dy milion e njëmbëdhjetë mijë e  katërqind e nëntë) lekë pa TVSH 
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