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Tel/Fax:    04279212  /  04278919 

E-mail:     Nuk  ka            

Adresa e Internetit:   asp.gov.al  

 

2.  Lloji i procedurës se prokurimit:  “E hapur” 

 

3. Objekti  i kontratës: ”Siguracion shendetsor familjar per oficeret e kontaktit” 

 

4. Numri i referencës së procedurës: REF – 58705-03-26-2018 

 

5.Fondi limit: 8,378,572 (tetë milion e  treqind e shtatëdhjetë e tetë mijë e pesëqind e shtatëdhjetë e 

dy) lekë (TVSH nuk aplikohet). 

 

6. Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin:  12 muaj nga momenti i lidhjes së 

kontratës. 

 

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

Data: 19/04/2018 (dd/mm/vvvv)   Ora: 10:00 

Vendi: www.app.gov.al  

 

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

Data: 19/04/2018 (dd/mm/vvvv)   Ora: 10:00 

Vendi: www.app.gov.al   

 

DREJTORIA E RAJONIT VERIOR SHKODER 
 

1. Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor 

Emri   Drejtoria e Rajonit Verior Shkoder  

Adresa  Lgj:3 Heronjt, Rr;At Zef Valentini  

Tel/Fax +35522243345 

E-mail             gov\drvshkoder.arrsh 

Adresa e Internetit  

 

2.  Lloji i procedurës se prokurimit:  Procedure e Hapur  

 

3. Objekti  i kontratës/marrëveshjes kuadër: “Sherbim me roje civile” ( i ndare sipas loteve)– 

Marreveshje Kuader - me nje operator ekonomik ku te gjitha kushtet jane te percaktuara - me afat 

12 muaj. 

LOTI I: Objekti “Sherbim me roje civile zyrat e Drejtorise Rajonit Verior Shkoder dhe zyrat e ish –

Sektorit Fushe Arres ne (F.Arres,Puke).  

LOTI II: Objekti“Sherbim me roje civile Zyrat e Sektorit Kukes dhe Skrapin ne Trull Surroi 

(Kukes). 

 

4.Numri i referencës së procedurës:REF-58512-03-26-2018,Per lotin I;REF-58553-03-26-2018,Per 

lotin II;REF-58555-03-26-2018. 
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5. Fondi i Marreveshjes Kuader per 12 muaj-  – 12 249 578  ( dymbedhjete milion e dyqind e e 

dyzet e nente mije e peseqind e shtatedhjete e tete) LEKE pa TVSH . 

(I ndare ne lote) 

Fondi limit Loti I: 6 124 789 (gjashte milion e njeqind e njezet e kater mije e shtateqind e tetedhjete 

e nente) leke pa tvsh. 

Fondi limit Loti II: 6 124 789 (gjashte milion e njeqind e njezet e kater mije e shtateqind e 

tetedhjete e nente) leke pa tvsh. 

Fondi limit per nje vendroje/DITORE 8390 (tete mije e treqind e nentedhjete)  lekë pa TVSH. 

 

6. Kohëzgjatja e Marreveshjes Kuader: 12 muaj 

     

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

Data 19.04.2018 

Ora   10:00 

 

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

Data 19.04.2018 

Ora   10:00 

  

BASHKIA FIER 
(Organi Qendror Bleres) 

 

1. Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor 

Emri    Bashkia Fier  

Adresa   Lagja  “Kastriot”, Rruga “Ramiz Aranitasi” 

Tel/Fax  034 410 636 

E-mail   ___________________________________________ 

Faqja e Internetit www.bashkiafier.gov.al;  www.app.gov.al 

 

2.  Lloji i procedurës se prokurimit:  Procedure e Hapur – Sherbim - Marreveshje Kuader me disa 

operatore ekonomik fitues  

 

3. Objekti  i kontratës/marrëveshjes kuadër: Riparim i mjeteve te Bashkise Fier dhe enteve vartese 

te saj  

Loti 1 Riparim i autovetura te Bashkise Fier dhe enteve te saj. 

Loti 2 Riparim i kamioneve te Bashkise Fier dhe enteve te saj. 

      Loti 3 Riparim i mjeteve te renda te Bashkise Fier dhe enteve te saj. 

 

4. Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-58718-03-26-2018 

REF-58743-03-26-2018 

REF-58745-03-26-2018 

REF-58747-03-26-2018 

 

5. Fondi limit/marrëveshjes kuadër 25 780 474 lek 

Loti 1 Riparim i autovetura te Bashkise Fier dhe enteve te saj  -   4 077 066 lekë pa TVSH 

Loti 2 Riparim i kamioneve te Bashkise Fier dhe enteve te saj   -  10 035 608  lekë pa TVSH 

http://www.bashkiafier.gov.al/
http://www.app.gov.al/
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