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4.Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-77831-07-04-2018 

 

5. Fondi limit:12 499 121 (Dymbedhjetemilionekaterqindenentedhjeteenentemije 

enjeqindenjezetenje) lek pa TVSH dhe 14 998 946( katermbedhjetemilionenenteqindenentedhjete 

etetemijeenenteqindedyzetegjashte) lek me tvsh. 

Per vitin 2018: 3 750 000 (Tremilioneshtateqindepesedhjetemije) lek me tvsh. 

Per vitin 2019: 5 250 000 (Pesemilionedyqindepesedhjetemije) lek me tvsh. 

Per vitin 2020: 5 998 946 (Pesemilionenenenteqindenentedhjeteetetemijeenenteqindedyzetegjashte) 

lek me tvsh 

 

6. Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin: 40 dite nga nenshkrimi i kontrates 

 

7- Afati kohor për dorëzimin e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje:06/08/2018, Ora: 10:00 

Vendi: APP-se: www.app.gov.al BashkiaMalesi e Madhe 

 

8- Afatikohorpërhapjen e ofertave ose kërkesavepërpjesëmarrje: 06/08/2018, Ora: 10:00 

Vendi: APP-se: www.app.gov.al BashkiaMalesi e Madhe 

 

AUTORITETI RRUGOR SHQIPTAR 
                                                                     

1. Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor 

Emri    Autoriteti Rrugor Shqiptar 

Adresa   Rr.Sami Frashëri, Nr.33, Tiranë 

Tel/Fax  +35542223600; (+355673942644) 

E-mail   info@arrsh.gov.al; (anila.halili@arrsh.gov.al) 

Faqja e Internetit www.arrsh.gov.al 

 

2.  Lloji i procedurës se prokurimit:  Procedurë e hapur 

 

3. Objekti  i kontratës/marrëveshjes kuadër:  Rikonstruksion i godinës së ARRSH-së 

 

4.Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-77899-07-04-2018. 

 

5. Fondi limit:   33 312 381 lekë pa tvsh 

 

6. Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin:   4 muaj 

     

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

Data 06.08.2018, Ora 10.30  

 

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

Data 06.08.2018, Ora 10.30  

 

BASHKIA KELCYRE 
 

1.Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor 
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