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6. Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin: 12 (dymbedhjete) muaj nga  hyrja në 

fuqi e kontratës. 

 

7. Afati kohor për dorëzimin e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje: Dt.20/08/2018, ora 10:00, 

Faqja zyrtare e website-it të Agjencisë së Prokurimit Publik, www.app.gov.al. 

 

8. Afati kohor për hapjen e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje: Dt.20/08/2018, ora 10:00, 

Drejtoria e Prokurimeve , OST sh.a, Tiranë Kashar Yrshek, Autostrada Tiranë-Durrës Km 9 

 

AUTORITETI RRUGOR SHQIPTAR 
 

1. Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor 

 Emri    Autoriteti Rrugor Shqiptar 

Adresa   Rr.Sami Frasheri Nr 33 Tiranë  

Tel/Fax  04/2 234 789  04/2 223 600 

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

Faqja në Internet www.arrsh.gov.al 

 

2.  Lloji i procedurës se prokurimit:  Procedure e hapur 

 

3. Objekti  i kontratës/marrëveshjes kuadër “Vendosja e Mbikalimeve ne aksin rrugor Thumanë – 

Milot dhe Kukës -Morine” 

 

4.Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-79745-07-18-2018 

 

5. Fondi limit:   372,739,264.80 Lekë 

 

6. Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin:   10 Muaj 

     

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

     Data: 20/08/2018(dd/mm/vvvv)   Ora: 11:00 

 

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

     Data: 20/08/2018(dd/mm/vvvv)   Ora: 11:00 

 

BASHKIA MIRDITE 
 

1.1 Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor 

Emri    Bashkia Mirdite 

Personi përgjegjës:    Manjola Doda 

Adresa  Adresa: Sheshi  “Abat DOÇI”, Rrëshen, Mirdite, Shqipëri 

Tel/Fax  00355 68 20 50 722 

E-mail   m_shyti@yahoo.com 

Faqja e Internetit http://www.bashkiamirdite.gov.al/ 

 

2.  Lloji i procedurës se prokurimit:  “Proçedurë e hapur” 

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