
Adresa: Sheshi “Skënderbej”, Nd. 2, Kodi Postar 1001, Tiranë, Shqipëri Tel + 355 4 228655 www.tirana.al

Drejtuar: Agjencisë së Prokurimit Publik
Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Tiranë.

Lënda: Për procedurën e prokurimit me objekt: “Mbikqyrja e punimeve të disa objekteve të
infrastruktures në qytetin e Tiranës për vitin 2018”.

FORMULARI I NJOFTIMIT TE KONTRATES

1. Autoriteti Kontraktor: Bashkia Tiranë, Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Tel/Fax: 04 256
799, E-mail: prokurimet@tirana.gov.al; Adresa e Internetit: www.tirana.al;

2. Lloji i procedures se prokurimit: “Kërkesë për Propozim”

3. Objekti i prokurimit: “Mbikqyrja e punimeve të disa objekteve të infrastruktures në
qytetin

e Tiranës për vitin 2018”.

4.Numri i referencës së procedurës/lotit: Ref-93812-11-12-2018

Numri i referencës së lotit 1: Ref-93816-11-12-2018
Numri i referencës së lotit 2 : Ref-93818-11-12-2018
Numri i referencës së lotit 3 : Ref-93820-11-12-2018
Numri i referencës së lotit 4 : Ref-93823-11-12-2018

5. Fondi Limit: 1,807,528 (një milion e tetëqind e shtatë mijë e pesëqind e njëzet e tetë) lekë
pa TVSH, vënë në dispozicion nga buxheti i Bashkisë së Tiranës për vitin 2018, miratuar me
VKB Nr. 132 datë 21.12.2017, “Për miratimin e programit buxhetor afatmesëm 2018-2020 dhe
detajimin e buxhetit të Bashkisë së Tiranës për vitin 2018” si dhe VKB-së Nr.63, datë
07.06.2018 ”Për disa ndryshime në VKB Nr. 132 datë 21.12.2017, “Për miratimin e programit
buxhetor afatmesëm 2018-2020 dhe detajimin e buxhetit të Bashkisë së Tiranës për vitin 2018”
(i ndryshuar) , me objekt: “Mbikqyrja e punimeve të disa objekteve të infrastruktures në
qytetin e Tiranës për vitin 2018”, të ndarë në lote si më poshtë vijon:

 Loti i Parë: “Mbikqyrja e punimeve për objektin: “Ndërtimi i rrugëve të bllokut
pranë ish Astirit”, me fond limit 749,192 (shtatëqind e dyzet e nëntë mijë e njëqind e
nëntëdhjetë e dy) lekë pa TVSH.
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 Loti i Dytë “Mbikqyrja e punimeve për objektin: “Rruga për në fshatin Kasallë
(degëzim nga Cerkezi në Cinam) Loti II”, me fond limit 469,537 (katërqind e
gjashtëdhjetë e nëntë mijë e pesëqind e tridhjetë e shtatë) lekë pa TVSH.

 Loti i Tretë “Mbikqyrja e punimeve për objektin: “Rindërtimi pjesor i murit mbajtës
(pas shkarjes) Varrezat e Dëshmorëve”, me fond limit 80,809 (tetëdhjetë mijë e
tetëqind e nëntë) lekë pa TVSH

 Loti i Katërt “Mbikqyrja e punimeve për objektin: “Rikonstruksioni i rrugëve “Kel
Kodheli” dhe “Skënder Shtylla”, me fond limit 507,990 (pesëqind e shtatë mijë e
nëntëqind e nëntëdhjetë) lekë pa TVSH

6. Burimi i financimit: vënë në dispozicion nga buxheti i Bashkisë së Tiranës për vitin 2018,
miratuar me VKB Nr. 132 datë 21.12.2017, “Për miratimin e programit buxhetor afatmesëm
2018-2020 dhe detajimin e buxhetit të Bashkisë së Tiranës për vitin 2018” si dhe VKB-së
Nr.63, datë 07.06.2018 ”Për disa ndryshime në VKB Nr. 132 datë 21.12.2017, “Për miratimin e
programit buxhetor afatmesëm 2018-2020 dhe detajimin e buxhetit të Bashkisë së Tiranës për
vitin 2018” (i ndryshuar) ”.

7. Afati per kryerjen e shërbimit për secilin lot:

 Për Lotin e parë afati: Nga momenti i lidhjes së kontratës së sipërrmarjes për zbatimin
e punimeve deri në përfundimin e punimeve ( afati 19 javë).

 Për Lotin e dytë afati: Nga momenti i lidhjes së kontratës së sipërrmarjes për zbatimin e
punimeve deri në përfundimin e punimeve ( afati 3 muaj).

 Për Lotin e tretë afati: Nga momenti i lidhjes së kontratës së sipërrmarjes për zbatimin
e punimeve deri në përfundimin e punimeve ( afati 20 ditë).

 Për Lotin e katërt afati: Nga momenti i lidhjes së kontratës së sipërrmarjes për
zbatimin e punimeve deri në përfundimin e punimeve ( afati 24 javë).

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

Data: 23 / 11 / 2018 Ora: 11 : 00

Vendi: www.app.gov.al www.app.gov.al , Bashkia e Tiranës, Tiranë.

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

Data: 23 / 11 / 2018 Ora: 11 : 00

Vendi: www.app.gov.al www.app.gov.al , Bashkia e Tiranës, Tiranë.
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