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5. Fondi limit:(në total)34,405,273 (tridhjetë e katër milion e katërqind e pesë mijë dyqind e 

shtatëdhjetë e tre) Lekë pa TVSH,i ndarë në lote: 

- Loti 1  “Hartim i Projekt preventivave të  zbatimit për disa Spitale Rajonale dhe 

Bashkiake”,  me fond limit 28,854,301 (njëzet e tetë milion e tetëqind e pesëdhjetë e katër 

mijë e treqind e një)  lekë pa TVSH; 

- Loti 2  “Hartim i Projekt preventivave të  zbatimit për disa Institucione Shëndetësore në 

varësi të MSHMS” me fond limit 5,550,972 (pesë milion e pesëqind e pesëdhjetë mijë e 

nëntëqind e shtatëdhjetë e dy) lekë pa TVSH 

 

6. Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin:  max 60 dite nga nenshkrimi i kontrates, 

sipas  loteve: 

- Loti 1  “Hartim i Projekt preventivave të  zbatimit për disa Spitale Rajonale dhe Bashkiake”, 

me fond limit 28,854,301 (njëzet e tetë milion e tetëqind e pesëdhjetë e katër mijë e treqind 

e një)  lekë pa TVSH; - AFATI 60 DITE NGA LIDHJA E KONTRATES 

- Loti 2  “Hartim i Projekt preventivave të  zbatimit për disa Institucione Shëndetësore në 

varësi të MSHMS” me fond limit 5,550,972 (pesë milion e pesëqind e pesëdhjetë mijë e 

nëntëqind e shtatëdhjetë e dy) lekë pa TVSH, - AFATI 30 DITE NGA LIDHJA E 

KONTRATES 
 

7- Afati kohor për dorëzimin e  kërkesës për shprehje interesi: 20.08.2018 ora 10.00  

 

8- Afatikohorpërhapjenkërkesavepër shprehje interesi: 20.08.2018 ora 10.00 

 

 

 

AUTORITETI RRUGOR SHQIPTAR 
 

1. Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor 

Emri    Autoriteti Rrugor Shqiptar 

Adresa   Rruga “Sami Frashëri nr.33”, Tiranë 

Tel/Fax  +355 4 2234789 / +355 4 2223600 

E-mail   info@arrsh.gov.al  

Faqja e Internetit www.arrsh.gov.al 

 

2. Lloji i procedurës se prokurimit: Sherbim konsulence 

 

3. Objekti  i kontratës/marrëveshjes kuadër “Supervizion punimesh përmirësimi rifreskimi i 

sinjalistikës vertikale / horizontale në akset kombëtare dhe përmirësim të sigurisë rrugore në 

akset e rajonit Qëndror, loti 2” 

 

4. Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-82231-08-07-2018 

 

5. Fondi limit: 1.314.547,19 leke pa TVSH. Fondi i akorduar për vitin 2018 është 500.000 lekë. 

Pjesa e mbetur është parashikuar për vitin 2019. 
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6. Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin:  9 muaj.  

 

7. Afati kohor për dorëzimin e  kërkesës për shprehje interesi: 

Data: 20.08.2018, ora: 10.00 

 

8.Afati kohor për hapjen kërkesave për shprehje interesi: 

Data: 20.08.2018, ora: 10.00 
 

 

 

 

UJЁSJELLES KANALIZIME SHKODЁR SH.A 

 
1. Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor 

Emri    Ujesjelles-Kanalizime Shkoder sh.a Adresa   

Tel/Fax  L”3 Heronjte, Rr.3 Heronjte, Shkoder 

E-mail   ___________________________________________ 

Faqja në Internet ___________________________________________ 

Emri dhe adresa e personit pergjegjes 

Emri    Fatjon Turmetaj 

Adresa   Rruga “Bashkimi”, Shkoder 

Tel/Fax  0672035473 

E-mail   fatjonturmetaj@yahoo.com 

 

2. Lloji i procedurës se prokurimit: Shërbim konsulence 

 

3. Objekti  i kontratës:”Sherbim studim projektim ujesjellesi” 

 

4. Numri i referencës së procedurës/loti REF-82471-08-08-2018 

 

5. Fondi limit: 3.638.250 (tre milion e gjashteqind e tridhjete e tete mije e dyqind e pesedhjete)lekë 

pa tvsh. 

Burimi i financimit: Buxheti i Bashkise. 

 

6. Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin: 15 ditë kalendarike.    

 

7- Afati kohor për dorëzimin e  kërkesës për shprehje interesi: 20/08/2018 Ora: 10:00. 

Vendi:Zyra juridike e UKSH, në rrugë elektronike nga adresa zyrtare e APP,www.app.gov.al 
 

8- Afati kohor për hapjen kërkesave për shprehje interesi: 20/08/2018 Ora: 10:00. 

Vendi: Zyra juridike e UKSH, në rrugë elektronike nga adresa zyrtare e APP,www.app.gov.al 
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