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6. Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin: 3 (tre) muaj nga data e lidhjes së 

kontratës 

 

7. Afati kohor për dorëzimin e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje: 27.08.2018 ora 10:30 në 

www.app.gov.al. 

 

8. Afati kohor për hapjen e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje: 27.08.2018 ora 10:30 në 

www.app.gov.al. 

 

AUTORITETI RRUGOR SHQIPTAR 
 

1. Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor 

Emri    Autoriteti Rrugor Shqiptar, Elgerta Sema (Personi pergjegjes), 

Adresa   Rr.Sami Frasheri Nr 33 Tiranë  

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

E-mail   elgerta.sema@arrsh.gov.al, 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 “Permiresimi rifreskimi sinjalistikes 

Vertikale/Horizontale ne akset Kombetare dhe permiresim te sigurise rrugore ne Akset e Rajonit 

Jugor, loti 3” 

 

4.Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-80847-07-26-2018 

 

5. Fondi limit: 249 988 321,80 lekë (pa tvsh) 

 

6. Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin:   9 Muaj 

     

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

     Data: 27/08/2018(dd/mm/vvvv)   Ora: 11:00 

 

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

     Data: 27/08/2018(dd/mm/vvvv)   Ora: 11:00 
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