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2.  Lloji i procedurës:  Procedure e hapur 

 

3. Objekti  i kontratës/marrëveshjes kuadër; “Mirëmbajtje rutinë dhe dimërore me performancë  

rruga "U.Matit -Rrëshen (Ura e Fanit), Rrëshen (U.Fanit)- Shpal, Shpal- Q.Benë- K.Hadroj, Shpal-

Ura e Repsit 84.9 km ". 

 

4. Numri i referencës së procedurës/lotit; REF-73904-06-07-2018 

 

5. Fondi limit ; 64.859.900 leke pa tvsh (gjashtëdhjetë e kater milion e tetëqind e pesëdhjetë e nëntë 

mijë e nëntëqind) leke pa tvsh/Buxheti i Shtetit. 

 

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

72 342 511,2 (shtatëdhjetë e dy milion  e treqind e dyzet e dy mijë e pesëqind e njëmbëdhjetë presje 

dy) leke me tvsh. 

 

7. Data e lidhjes së kontratës: 30.10.2018 

 

8. Emri dhe adresa e kontraktorit / nenkontratorit 

Emri   “EKSLUZIV” sh.p.k Nr. NIPT   J69102021W   

Adresa  Rreshen,  Lezhe 

              Dhe                                

                        “MELA” sh.p.k NIPTI K62320011G          

Adresa Rr. “Maliq Muço”,Nd.6, Hyrja 4, Ap.14, Njësia Bashkiake Nr.9, Tirane.        

     

          

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 

 

2.  Lloji i procedurës:  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-74140-06-07-2018 

 

5. Fondi limit ; 55 559 660  (pesëdhjetë e pesë milion e pesëqind e pesëdhjetë e nëntë mijë e 

gjashtëqind e gjashtëdhjetë) leke pa tvsh/Buxheti i Shtetit. 

                                                                                                                                                                                                                                          

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

59 196 000 (pesëdhjetë e nëntë  milion e njëqind e nëntëdhjetë e gjashtë mije) 
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7. Data e lidhjes së kontratës: 01.11.2018 

 

8. Emri dhe adresa e kontraktorit / nenkontratorit 

Emri   “JUBICA” sh.p.k  

Adresa  Rr. “ Luigj Gurakuqi”, Kuklej Nr. 108 Shkoder 

Nr. NIPT         K26529001I 

 

 

FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORE TEKNIKE 
 

1. Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor 

Emri:  Fakulteti i Shkencave Mjekësore Teknike 

Adresa: Rruga “Dibrës”, brenda QSUT, Tiranë 

E-mail: rajmonda.xhezo@umed.edu.al  

Faqja në Internet: ëëë.umed.edu.al 

 

2. Lloji i procedurës: “Procedurë e  Hapur,” Marrëveshje kuadër . me një operator ekonomik ku të 

gjitha kushtet janë të përcaktuara Prokurim Publik me Mjete Elektronike 

 

3. Objekti  i kontratës: “Ruajtja dhe sigurimi fizik i Universitetit të Mjekësisë, Tiranë” 

 

4. Numri i referencës së procedurës: REF-39658-12-29-2017 

 

5. Fondi limit: 6,067,665.10  (gjashtë milion e gjashtëdhjetë e shtatë mijë e gjashtëqind e 

gjashtëdhjetë e pesë presje një lekë) 

 

6. Vlera totale përfundimtare e kontratës:  

Vlera lekë: 6,999,756.84  gjashtëmilion e nëntëqind e nëntëdhjetë e nëntë mijë e shtatëqind e 

pesëdhjetë e gjashtë presje tetëdhjetë e katër ) lekë me TVSH 

 (7,990.59 (shtatëmijë e nëntëqind e nëntëdhjetë presje pesëdhjetë e nëntë) lekë (pa TVSH), për një 

vendroje në ditë). 

 

7. Data e lidhjes së kontratës: 17.10.2018 

 

8 Emri dhe adresa e kontraktorit:  

Emri: “PELIKANI SECURITY GROUP” sh.p.k.     

Adresa: Rruga “Iliria”, Godina nr. 1, Autostrada Tiranë-Durrës, Km. 9, Kodër Kashar  

NIPT: K11423005T. 

 

 

BASHKIA FUSHE-ARREZ 
 

1.Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor 

Emri    BASHKIA FUSHE-ARREZ 

Adresa   QENDER, FUSHE-ARREZ 
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