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ALBPETROL SHA PATOS 
 

Autoriteti Kontraktor:   Albpetrol sha, Rruga Fier – Patos km 7,  

e-mail:    prokurime@albpetrol.al  

Tel/Fax    03813662 / 034 704 415  

Adresa e Internetit   www.albpetrol.al  

 

Procedura e prokurimit eshte: Procedure e hapur me mjete elektronike 

 

Numri i referencës së procedurës/lotit:  REF-74154-06-08-2018 

 

Objekt i prokurimit: Loti 2: “Sherbime per punime me autosonde ne vendburimet Patos, Kucove, 

Gorisht-Kocul, Karbunare“ 

 

Fondi limit: 20 000 000 (njezete milion) leke pa TVSH.  

 

Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin :  12 muaj. 

 

Afati kohor për dorëzimin e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje: 04.07.2018 ora 10:00.   

 

Afati kohor për hapjen e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje: 04.07.2018 ora 10:00 

 

 

DREJTORIA E RAJONIT VERIOR SHKODER 
 

1. Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor 

Emri               Drejtoria e Rajonit Verior Shkoder 

Adresa              Rruga: ‘At Zef valentin”. 

Tel/Fax  42223345 

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

Faqja në Internet ___________________________________________ 

 

2.  Lloji i procedurës se prokurimit:  Procedure e Hapur  

 

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

rruga " Lezhë-Nënkalimi Milot, Lidhja e 2 urave-K/Pllanë - U.Zogut, Lezhë-H.Gjuetisë, Vain-

Bilanc, U.Drojes-Milot , Laç- Patok, Balldre-B Juge 77.85 km”. 

 

4. Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-74155-06-08-2018 

 

5. Fondi limit: 72 794 063  (shtatedhjete e dy milion e shtateqind e nentedhjete e kater mije e 

gjashtedhjete e tre) leke pa Tvsh. Fondi i akorduar për vitin 2018 është 14.558.813 lekë pa tvsh. 

Pjesa e mbetur është parashikuar për vitin 2019, 2020. 
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6. Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin:   24 muaj 

 

7- Afati kohor për dorëzimin e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje: 04 07.2018, ora 11:00. 

 

8- Afati kohor për hapjen e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje:  04.07.2018, ora 11:00. 

 

 DREJTORIA E SHËRBIMIT SPITALOR KORÇË 
 

1. Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor 

 

Emri    Drejtoria e Sherbimit Spitalor Korce 

Adresa   Shetitore “Fan S. Noli” Korce                                     

Tel/Fax  0824 2674 

E-mail   spitali_korce@yahoo.com  

Adresa e Internetit www.app.gov.al  

 

2.  Lloji i procedurës se prokurimit:  “Procedure e Hapur” – prokurim me mjete elektronike 

sherbime. 

 

3. Objekti i kontratës/marrëveshjes kuadër: Sherbimi i lavanterise dhe hotelerise Spitali Korce 

 

4. Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-74512-06-12-2018 

 

5. Fondi limit:  88,406,108.64 (tetedhjete e tete million e katerqind e gjashte mije e njeqind e tete 

pike gjashtedhjete e kater) leke pa TVSH, ose 106,087,330.37 (njeqind e gjashtemilion e tetedhjete 

e shtate mije e treqind e tridhjete pike tridhjete e shtate) leke me TVSH, vene ne dispozicion nga 

Buxheti i Shtetit. 

 

6. Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin: Duke filluar nga  data 01.08.2018 me 

përfundim deri në date 01/06/2022 

     

7- Afati kohor për dorëzimin e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje: Date 09.07.2018; ora 12:00 

Vendi ne faqen zyrtare te web-ite te APP-se www.app.gov.al  

 

8- Afati kohor për hapjen e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje: Date 09.07.2018; ora 12:00 

Vendi ne faqen zyrtare te web-ite te APP-se www.app.gov.al  
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