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6. Kohëzgjatja e Marreveshjes Kuader: 24 muaj. 

 

7. Afati kohor për dorëzimin e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje: 28.06.2018,ora 9:00. 

 

8. Afati kohor për hapjen e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje: 28.06.2018,ora  

9:00. 

 

 

DREJTORIA E RAJONIT VERIOR SHKODER 
 

1. Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor 

Emri    Drejtoria e Rajonit Verior Shkoder 

Adresa              Rruga:At Zef Valentini 

Tel/Fax  42223345 

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

Faqja në Internet ___________________________________________ 

 

2.  Lloji i procedurës se prokurimit:  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 (njeqind e pesembedhjete milion e gjashteqind e shtatedhjte mije e 

dyqind e tete)leke pa tvsh.Fondi i akorduar për vitin 2018 është 23.134.042  lekë pa tvsh. Pjesa e 

mbetur është parashikuar për vitin 2019, 2020. 

 

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

 

7- Afati kohor për dorëzimin e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje: 28.06.2018,ora 11:00. 

 

8- Afati kohor për hapjen e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje:  28.06.2018,ora 11:00. 

  

DREJTORIA E RAJONIT VERIOR SHKODER 
 

1. Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor 

Emri               Drejtoria e Rajonit Verior Shkoder 

Adresa              Rruga: ‘At Zef valentin”. 

Tel/Fax  42223345 

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

Faqja në Internet ___________________________________________ 
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