
Buletini Nr. 7 datë  18 Shkurt 2019                                            Agjencia e Prokurimit Publik

DREJTORIA E RAJONIT QËNDROR TIRANË

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:  Procedurë  “ kërkesë për propozim – shërbime” .

3.  Objekti   i  kontratës/marrëveshjes  kuadër  :  “  Shërbimi  i  ruajtjes  dhe  sigurisë  fizike  me  roje
private,  te Drejtorisë   së   Rajonit   Qendror  Tirane “  – Marreveshje Kuader  -  me nje  operator
ekonomik ku te gjitha kushtet jane te percaktuara - me afat 12 muaj  

4. Numri i referencës së procedurës  / lotit  : REF-07521-02-12-2019

5. Fondi  i Marreveshjes Kuader  (për 12 muaj ) :  3.379.608   lekë (  pa TVSH ) .

6. Kohëzgjatja e Marreveshjes Kuader : 12 muaj 

7.Afati kohor për dorëzimin e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje:
   Data 25.02.2019 (dd/mm/vvvv)   Ora: 09:00

8. Afati kohor për hapjen e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje:
    Data 25.02.2019 (dd/mm/vvvv)   Ora: 09:00

ZYRA VENDORE E REGJISTRIMIT TË PASURIVE TË PALUAJTSHME
KORÇË

1. Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor
 Emri        Z.V.R.P.P. Korçë
Adresa       Ish Uzina e Instrumentave, Rr Korçë-Maliq
Tel/Fax     +355 82244642
E-mail       sskendi71@yahoo.com 
Adresa e Internetit

2.  Lloji i procedurës se prokurimit:  Kërkesë për propozim/marëveshje kuadër 

3. Nr. REF-07586-02-12-2019

4. Objekti  i kontratës/marrëveshjes kuadër: “Ruajtja e objekteve të Z.V.R.P.P.Korçë” – Marreveshje
Kuader - me nje operator ekonomik ku te gjitha kushtet jane te percaktuara - me afat 12 muaj 
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