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Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Këshilli i Ministrave    Tel.+ 355 4 22 77 510        https://www.app.gov.al           52/500  

 

Adresa e Internetit  

 

2.  Lloji i procedurës se prokurimit:  Procedure e Hapur, Sherbime. 

 

3. Objekti i kontratës/marrëveshjes kuadër :“Mirembajtje Rutine me Performance rruga Tepelene – 

Dorrez – Qafe Dushk   + rruga Sevaster – Kalivac  66.4 km” 

 

4. Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-74000-06-07-2018 

 

5. Fondi limit: 23 371 822leke pa TVSH. 

 

6. Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin:  24 muaj. 

 

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

Data: 06.07.2018 ora 11.00 

 

8- Afati kohor për hapjen e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje: 

Data: 06.07.2018 ora 11.00 

 

 

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 cel. 0693630924  

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

Adresa e Internetit  

 

2.  Lloji i procedurës se prokurimit:  Procedure e Hapur, Sherbime. 

 

3. Objekti i kontratës/marrëveshjes kuadër : “Mirembajtje Rutine e Dimerore me Performance rruga 

Ura e Leklit – Kelcyre + rruga Kelcyre – Permet + rruga Valare – Erind – Cajup + rruga K/Dhuvjan 

– Libohove 63.3 km”  

 

4. Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-74001-06-07-2018 

 

5. Fondi limit: 37 526 939 leke pa TVSH. 

 

6. Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin:  24 muaj. 

 

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

Data: 06.07.2018 ora 13.00 

 

8- Afati kohor për hapjen e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje: 

Data : 06.07.2018 ora 13.00 
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