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DREJTORIA E RAJONIT VERIOR SHKODER 
 

1. Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor 

Emri   Drejtoria e Rajonit Verior Shkoder  

Adresa  Rruga: “At Zef Valentini”.  

Tel/Fax +35522243345 

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

Adresa e Internetit  

 

2.  Lloji i procedurës se prokurimit:  Procedure e Hapur  

 

3. Objekti  i kontratës/marrëveshjes kuadër: ”Mirëmbajtje rutinë dhe dimërore me performancë  

rruga Ura e Cerenecit - Stebleve, Qafe Bualli-Kraste, Burrel-Komesi;Ura e Matit-Lis;K/Ulez-

Ulez;Trebisht- Dogane 75.92 km. 

 

4.Numri i referencës së procedurës: REF-73550-06-05-2018 

 

5. Fondi Limit:  89 446 948 (tetedhjete e nente milion e katerqind e dyzet e gjashte mije e nenteqind 

e dyzet e tete) leke pa Tvsh.Fondi i akorduar për vitin 2018 është 17.889.390 lekë pa tvsh. Pjesa e 

mbetur është parashikuar për vitin 2019, 2020. 

 

6. Kohëzgjatja e Marreveshjes Kuader: 24 muaj. 

 

7. Afati kohor për dorëzimin e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje: 29.06.2018,ora 13:00. 

 

8. Afati kohor për hapjen e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje: 29.06.2018,ora 13:00. 

 

 
OPERATORI I SISTEMIT TE TRANSMETIMIT SH.A. 

 

Emri dhe adresa e Autoritetit Kontraktor 

 

Emri    Operatori i Sistemit te Transmetimit sh.a. 

Adresa           Tirane Kashar Yrshek, Autostrada Tirane-Durres Km 9 

Tel/Fax          +355 4 2225581/ +355 4 2225581 

E-mail   info@ost.al 

Faqja në Internet  www.ost.al 

 

2.  Llojiiprocedurës se prokurimit: E hapur - “Marreveshje kuader” me mjete elektronike-Sherbim . 

 

3. Objekti i kontratës/marrëveshjes kuadër: “Mbikqyrja e punimeve per disa objekte te planifikuara 

nga OST sh.a. per vitin 2018”. 

 

4. Numriireferencëssëprocedurës: REF-73901-06-07-2018 
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