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4. Numri i referencës sëprocedurës: REF-74133-06-08-2018 

 

5. Fondi limit: 170,000,000 (njëqind e shtatëdhjetëmilion) lekë pa TVSH, financohet nga fondet e 

Buxhetit të Shtetit. 

 

6. Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin: 6 (gjashtë) muaj për implementimin e 

sistemit dhe 48 muaj mirëmbajtje.  

 

7. Afati kohor për dorëzimin e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje: datë04.08.2018ora 13:00. 

 

8. Afati kohor për hapjen e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje: datë04.07.2018 ora 13:00. 

 

 

AGJENCIA KOMBËTARE E SHOQËRISË SË INFORMACIONIT 
 

1. Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor:  

 

Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit (AKSHI).  

Adresë: “Rruga Papa Gjon Pali II”, Nr.3, Tiranë.  

Tel +355 (0) 4. 2277750; Fax . +355 (0) 4. 2277764 

E-mail & faqja në internet:  info@akshi.gov.al 

 

2. Lloji i procedurës së prokurimit: “Proçedurë e Hapur”(Elektronike). 

 

3. Objekti i kontratës: “Ngritja e sistemittegjobaveelektronike per Policine e Shtetit”. 

 

4. Numri i referencës sëprocedurës:REF-74137-06-08-2018 

 

5. Fondi limit: 239,028,554 (dyqind e tridhjetë e nëntëmilionë e njëzet e tetëmijë e pesëqind e 

pesëdhjetë e katër) lekë pa TVSH, financohet nga fondet e Buxhetit të Shtetit. 

 

6. Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin: 4 (katër) muaj për implementimin e 

sistemit dhe 48 muaj mirëmbajtje.  

 

7. Afati kohor për dorëzimin e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje: datë04.08.2018ora 11:00. 

 

8. Afati kohor për hapjen e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje:datë04.07.2018 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 
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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 "Q.Laç-Koman, H/Berdicë - Velipojë, U.Bunës (E re)-Shirokë, Krye Bushat-B.Jugë, Rranxa-

Kukël, K.Balldre-Porta e Aviacionit 71.4 km". 

 

4. Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-74140-06-08-2018 

 

5. Fondi limit: 55 559 660  (pesedhjete e pese milion e peseqind e pesedhjete e nente mije e 

gjashteqind e gjashtedhjete) leke pa Tvsh. Fondi i akorduar për vitin 2018 është 11.111.932 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: 04 07.2018,ora 9:00. 

 

8- Afati kohor për hapjen e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje:  04.07.2018,ora 9:00. 

 

                                                                                                                       

ALBPETROL SHA PATOS 
 

Autoriteti Kontraktor:   Albpetrol sha, Rruga Fier – Patos km 7,  

e-mail:    prokurime@albpetrol.al  

Tel/Fax    03813662 / 034 704 415  

Adresa e Internetit   www.albpetrol.al  

 

Procedura e prokurimit eshte: Procedure e hapur me mjete elektronike 

 

Numri i referencës së procedurës/lotit:  REF-74152-06-08-2018 

 

Objekt i prokurimit: Loti 1: “Sherbime per punime me autosonde ne vendburimet Cakran-Mollaj, 

Amonice dhe Ballsh-Hekal“ 

 

Fondi limit: 40 000 000 (dyzete milion) leke pa TVSH.  

 

Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin:  12 muaj. 

 

Afati kohor për dorëzimin e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje: 04.07.2018 ora 10:00.   

 

Afati kohor për hapjen e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje: 04.07.2018 ora 10:00 
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