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E-mail            www.info@drshfier.gov.al 

Adresa e Internetit www.drshfier.gov.al 

 

2. Lloji i procedurës: “Kërkesë për Propozim” 

 

3. Objekti  i kontratës “Ruajtja me Roje Private në godinën e NJ.V.K.SH Fier me 3 turne si dhe në 

Sektorin e Shërbimit Stomatologjik me turn të parë dhe sistem alarmi 24- ore” Marrëveshje Kuader 

- me një operator ekonomik ku të gjitha kushtet janë te përcaktuara - me afat 12 muaj.  

. 

4.1 Numri i referencës së procedurës/lotit REF-24872-05-30-2019 

 

5. Fondi i marreveshjes kuader : 4.086.037   (katër milion e tetëdhjetë e gjashtë mijë e tridhjetë e 

shtatë) lekë pa TVSH nga buxheti i shtetit. 

 

6. Vlera totale përfundimtare e kontratës: 

4,880,204.54 (kater milion e teteqinde e tetedhjete mije e dyqinde e kater pike pesedhjete e kater) 

Leke me TVSH. 

 

7. Data e lidhjes së kontratës 21.06.2019 

 

8.Emri dhe adresa e kontraktorit /nenkontraktorit 

Emri    “Polsaiz” sh.p.k 

Adresa    Lagjia “15 Tetori” Rr.“Kastriot Muca” Fier. 

Nr. NIPT                      K43313402T 

 

 

AUTORITETI RRUGOR SHQIPTAR 
 

1. Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor 

Emri   AutoritetiRrugorShqiptar 

Adresa   Rr. Sami Frashëri Nr. 33 Tiranë  

Tel/Fax   04/2 234789, 04/ 2223600 

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

 

2.  Llojiiprocedures:   Kërkesë për Propozim 

 

3. Numri i referencës së procedurës/lotit, REF-23190-05-22-2019 

 

4. Objekti  i kontratës/marrëveshjes kuadër:“Sherbim roje civile gogina ARRSH.” – Marreveshje 

Kuader - me një operator ekonomik ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara - me afat 12 muaj 

 

5. Fondi limit: 3 160 219 lekë  pa tvsh 

 

6. Vlera totale përfundimtare e kontratës (duke përfshirë lotet opsionet dhe nenkontraktimin): 

Vlera 1 580 109,06(me TVSH) Monedha Lekë 
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7. Data e lidhjes së kontratës01.07.2019 

 

8. Emri dhe adresa e kontraktorit/nenkontraktorit 

Emri    “Eurogjici- Security” 

Adresa:  Rruga “Adem Jashari, lagjia nr.8, ndertesa 4, hyrja 10, ap.3 Tiranë 

Nr. NIPT                     K31929010K 

 

 

POLIKLINIKA E SPECIALITETEVE NR.4, PASKUQAN 
 

1. Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor 

Emri    Poliklinika e Specialiteteve Nr.4, paskuqan 

Adresa   Rruga Demokracia, Paskuqan Tirane 

Tel/Fax  067 20 41 772 

 

2.  Lloji i procedurës:  Kerkese per propozim 

 

3. Objekti  i kontratës: Blerje Kite Hormonal 

 

4. Numri i referencës së procedurës: REF-22630-05-20-2019 

 

5. Fondi limit : 700,000 (shateqind mije) leke pa tvsh 

 

6. Vlera totale përfundimtare e kontratës (duke përfshirë lotet opsionet dhe nenkontraktimin): 

    

Vlera 833280  (me TVSH) Monedha Lek 

    

7. Data e lidhjes së kontratës 28.06.2019 

 

8. Emri dhe adresa e kontraktorit  

Emri               GENIUS SHPK        Nipt: K63121801C 

Adresa                 Tirane Kavaje Lagjja Nr.3, Rruga Jurgen Trade, Laboratori perballe ish Spitalit 

 

 

DREJTORIA RAJONALE E OSHEE BERAT 
 

1. Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor 

Emri    DrejtoriaRajonale e OSHEE Berat 

Adresa   Rr."Antipatrea",pranëGjykatësBerat,KatiiIII.Berat” .                                                            

Tel/Fax  0694145127 

E-mail   erald.shushari@oshee.al 

Faqja në Internet www.oshee.al 

 

2.  Llojiiprocedurës:  Procedura e Hapur (Marreveshjekuader) 

 

3. Objekti  i kontratës / marrëveshjes kuadër:  

http://www.oshee.al/
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	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (52)
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	1. Operatori ekonomik” GJEOKONSULT & CO”, sh.p.k, NIPT K91810005U
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë: 27.05.2019
	Ankesa: ka ose jo - JO
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë: 27.05.2019 (1)
	Ankesa: ka ose jo - JO (1)
	4.Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-23930-05-27-2019
	Adresa   Njesia nr.7 ish fusha e aviacionit god.nr.22 pall.nr.2 kati 3  ap.9 , Tirane
	4. Numri i referencës së procedurës/lotit REF-21782-05-13-2019
	3. Objekti  i kontratës: ” Materiale per Lyerjen e Shkollave”
	4. REF-23653-05-24-2019
	4. Numri i referencës së procedurës/lotitREF-23540-05-23-2019
	4. Numri i referencës së procedurës/lotit REF-20876-05-07-2019
	3. Objekti i kontratës/procedure e hapur, Marreveshje kuader: “Blerje vajra lubrifikante” zhvilluar nga Agjensia e Blerjes se Perqendruar me date 03/09/2018.
	3. Objekti i kontratës/procedure e hapur, Marreveshje kuader: “Blerjegoma per automjete” zhvilluarngaAgjensia e Blerjes se Perqendruar me date 03/09/2018.
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