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2.  Lloji i procedurës se prokurimit:  Procedure e Hapur  

 

3. Objekti  i kontratës/marrëveshjes kuadër: ”Mirëmbajtje rutinë dhe dimërore me performancë  

rruga "Fierzë-B.Curri , B.Curri-Kam 48.2 km". 

 

4. Numri i referencës së procedurës/lotit:REF-73300-06-04-2018 

 

5. Fondi limit  : 96.442.439 (nenteqind e gjashtedhjete milion e katerqind e dyzet e dy mije e 

katerqind e tridhjete e nente)leke pa tvsh.Fondi i akorduar për vitin 2018 është 19.288.488  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 13:00. 

 

8- Afati kohor për hapjen e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje:  28.06.2018,ora 13:00. 

 

 

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 se prokurimit:  Procedure e hapur 

 

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

     

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

 

Data: 03/07/2018 (dd/mm/vvvv)   Ora: 09:00 

 

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

 Data: 03/07/2018 (dd/mm/vvvv)   Ora: 09:00 
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