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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

BASHKIA PATOS 
AUTORITETI KONTRAKTOR 

SEKTORI I PROKURIMEVE PUBLIKE 

 

Nr.____Prot                                                                             Patos, më ___/___/2021 

   

Lënda: Njoftimi i Kontratës (i shkurtuar) për "Blerje bazë materiale për 

mirëmbajtjen e objekteve arsimore", sipas  loteve  si mëposhtë: 

        -Loti 1: Blerje materiale ndërtimi. 

      - Loti 2: Blerje materiale  hidraulike. 

      - Loti 3: Blerje materiale  elektrike. 

AGJENCISË SË PROKURIMEVE PUBLIKE TIRANË 
 

1.  Emri dhe adresa e Autoritetit Kontraktor  

Emri: Bashkia Patos  

Adresa: Lagja “Naftëtari”, Rruga “Unaza, Patos. 

Tel/Faks: 0698160847  

E-mail : nikollamitjon@gmail.com/ info@bashkiapatos.gov.al 

Ueb-faqe: www.bashkiapatos.gov.al 

2.  Lloji i procedurës së prokurimit: Procedurë e hapur e thjeshtuar. 

3. Numri i referencës së procedurës /Lotit: REF-01156-07-17-2021 

      -Loti 1: Blerje materiale ndërtimi:     REF-01158-07-17-2021 

      - Loti 2: Blerje materiale  hidraulike: REF-01160-07-17-2021 

      - Loti 3: Blerje materiale  elektrike:    REF-01162-07-17-2021 

4. Objekti i kontratës / Marrëveshjes Kuadër: "Blerje bazë materiale për 

mirëmbajtjen e objekteve arsimore", sipas  loteve  si mëposhtë: 

        -Loti 1: Blerje materiale ndërtimi. 

      - Loti 2: Blerje materiale  hidraulike. 

      - Loti 3: Blerje materiale  elektrike. 

5. Fondi limit: 1,472,063 (një milion e katërqind e shtatëdhjetë e dy mijë e 

gjashtëdhjetë e tre) lekë pa TVSH venë në dispozicion nga Të ardhurat lokale 2021, 

për objektin "Blerje bazë materiale për mirëmbajtjen e objekteve arsimore", sipas  

loteve  si mëposhtë: 

        -Loti 1: Blerje materiale ndërtimi me vlerë  711,899.4  (shtatëqind e 

njëmbëdhjetë mijë e tetëqind e nëntëdhjetë e nëntë pikë katër) lekë  pa Tvsh. 

      - Loti 2: Blerje materiale  hidraulike me vlerë   375,160   (treqind e shtatëdhjetë e 

pesë mijë e njëqind e gjashtëdhjetë) lekë  pa  Tvsh. 

      - Loti 3: Blerje materiale  elektrike me vlerë  385,003.6 (treqind e tetëdhjetë e 

pesë mijë e tre pikë gjashtë) lekë  pa  Tvsh. 

6.  Kohëzgjatja e kontratës/marrëveshjes kuadër ose afati për zbatimin e saj: 10 

(dhjetë) ditë nga nënshkrimi i kontratës. 

7. Afati i fundit për paraqitjen dhe hapjen e ofertave: 29/07/2021   Ora: 11:00 

                                  

                                                                KRYETARE 

                                                                                                     Rajmonda   BALILAJ 

 

mailto:nikollamitjon@gmail.com/

