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Dëshiran - Vlashuk, K/Shtërmen - K/RadioStacion, Mollas - Selitë, Kthesa Rrasës - Kryq. Rruga 

Belsh - Pajovë, Elbasan - Cërrik (58.7 km) (Kontrata 6) “  

 

4. Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-73947-06-07-2018 

 

5. Fondi limit: 19.094.271 leke ( pa T.V.SH )  

 

6. Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin:   24 muaj  

     

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

 

Data: 03/07/2018 (dd/mm/vvvv)   Ora: 10:00 

 

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

 Data: 03/07/2018 (dd/mm/vvvv)   Ora: 10:00 

 

 

DREJTORIA  E  RAJONIT  JUGOR  GJIROKASTER 
 

1.Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor 

Emri   Drejtoria e Rajonit Jugor Gjirokaster  

Adresa  Ish Zona Industriale Gjirokaster  

Tel/Fax 084262529  

E-mail  drjgjirokaster,arrsh@arrsh.gov,al 

Adresa e Internetit  

 

2.  Lloji i procedurës se prokurimit:  Procedure e Hapur, Sherbime. 

 

3. Objekti i kontratës/marrëveshjes kuadër: “Mirembajtje Rutine e Dimerore me Performance rruga 

K/Zemblak-K/Liqenas + rruga K/Liqenas-Dogana Gorice + rruga Libonil-Rembec-Plase + rruga 

Bilisht-Baban-Hocisht 55.6 km”. 

 

4. Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-73968-06-07-2018 

 

5. Fondi limit: 42 809 584 leke pa TVSH. 

 

6. Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin:  24 muaj. 

 

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

Data: 04.07.2018 ora 11.00 

 

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

Data: 04.07.2018 ora 11.00 
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