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7. Data e lidhjes së kontratës 29.07.2018 

 

8. Emri dhe adresa e kontraktorit/nenkontraktorit   

Emri    "Shamo Construction" sh.p.k. 

Adresa   TIRANE Njesia Bashkiake Nr. 5, Bulevardi Bajram Curri, Godina 8/1,  

   Kati 10, Ap. 37 

Nr. NIPT                     L01326020F 

 

DREJTORIA E RAJONIT VERIOR SHKODER 
 

1.Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor 

Emri    Drejtoria e Rajonit Verior Shkoder 

Adresa  Lagjia:3 Heronjt,Rr.”At Zef Valentini”. 

Tel/Fax  42223345 

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

Faqja në Internet  

 

2.  Lloji i procedurës:  Procedure e hapur 

 

3. Objekti  i kontratës/marrëveshjes kuadër; :“Sherbim me roje civile zyrat e Drejtorise Rajonit 

Verior Shkoder dhe zyrat e ish –Sektorit Fushe Arres ne (F.Arres,Puke),Loti I/ 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-58553-03-26-2018 

 

5. Fondi limit ; 6 124 789 (gjashte milion e njeqind e njezet e kater mije e shtateqind e tetedhjete e 

nente) leke pa tvsh/ Buxheti i Shtetit/ Marreveshje Kuader - me nje operator ekonomik ku te gjitha 

kushtet jane te percaktuara - me afat 12 muaj. 

 

6. Vlera totale përfundimtare e kontratës (duke përfshirë lotet opsionet dhe nenkontraktimit): 6 998 

223,48 (gjashte milion e nenteqind e nentedhjete e tete mije e dyqind e dyzet e tre presje dyzet e 

tete) leke me TVSH, 

 

7. Data e lidhjes së kontratës: 28.08.2018 

 

8. Emri dhe adresa e kontraktorit / nenkontratorit 

Emri    “TREZHNJEVA” sh.p.k  

Adresa  Rruga ‘Jaho Salihi’, Pallati nr.90/3, Shk nr.1, Ap nr.5, Bajram Curri  

Nr. NIPT                       K19303605O 

 

BASHKIA KAMEZ 
 

Emri     Bashkia Kamez 

Adresa              “Bulevardi Blu” nr.492 Kamez  Tiranë 

Tel/Fax  +355 47 200 177 
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