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REPUBLIKA E SHQIPËRISË

BASHKIA TIRANË
AGJENCIA E PARQEVE DHE REKREACIONIT

Nr. prot. Tiranë, më .

2019

NJOFTIMI I KONTRATËS

1. Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor

Emri Agjencia e Parqeve dhe e Rekreacionit

Adresa Rruga “Liman Kaba”, Parku Olimpik, Tiranë

Tel 0699903737

E-mail prokurime@aprtirana.al; olavuksanaj@hotmail.com

Faqja e Internetit www.aprtirana.al

2. Lloji i procedurës se prokurimit: “Kërkesë Për Propozim”

3.Numri i referencës së procedurës: REF-16750-04-04-2019

Loti 1 “Blerje pleh organik + humus” REF-16756-04-04-2019
Loti 2 “Blerje farë bari” REF-16759-04-04-2019
Loti 3 “Blerje lule sezonale” REF-16761-04-04-2019
Loti 4 “Blerje plehra kimike” REF-16763-04-04-2019
Loti 5 “Pesticide” REF-16765-04-04-2019
4. Objekti i kontratës: “Plehra kimike, furnitura veterinare, farera, fidanë e të

tjera produkte agrokulturore” e ndarë në lote:

Loti 1 “Blerje pleh organik + humus”
Loti 2 “Blerje farë bari”
Loti 3 “Blerje lule sezonale”
Loti 4 “Blerje plehra kimike”
Loti 5 “Pesticide”
5. Fondi limit: 7 583 333 (shatë milion e pesëqind e tetëdhjetë e tre mijë e treqind e
tridhjetë e tre) lekë pa Tvsh.
Loti 1: “Blerje pleh organik + humus” në vlerën 5 000 000 (pesë milion) lekë pa
Tvsh.
Loti 2 “Blerje farë bari” në vlerën 416 667 (katërqind gjashtëmbëdhjetë mijë e
gjashtëqind e gjashtëdhjetë e shtatë) lekë pa Tvsh.
Loti 3 “Blerje lule sezonale” në vlerën 833 333 (tetëqind e tridhjetë e tre mijë e
treqind e tridhjetë e tre) lekë pa Tvsh.
Loti 4 “Blerje plehra kimike” në vlerën 666 667 (gjashtëqind e gjashtëdhjetë e gjashtë
mijë e gjashtëqind e gjashtëdhjetë e shtatë) lekë pa Tvsh.
Loti 5 “Pesticide” në vlerën 666 666 (gjashtëqind e gjashtëdhjetë e gjashtë mijë e
gjashtëqind e gjashtëdhjetë e gjashtë) lekë pa Tvsh
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6. Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin:
- Loti 1 “Blerje pleh organik + humus”, afati lëvrimit do të jetë 30 ditë nga

lidhja e kontratës
- Loti 2 “Blerje farë bari”, afati lëvrimit do të jetë 30 ditë nga lidhja e kontratës
- Loti 3 “Blerje lule sezonale”, afati lëvrimit për lulet petunja, petunja varese

dhe begonja do të jetë 10 ditë nga lidhja e kontratës, ndërsa për lulet lakër,
viola dhe çiklaminë lëvrimi do të jetë në Tetor deri më 30 Nëntor 2019.

- Loti 4 “Blerje plehra kimike”, afati lëvrimit do të jetë 30 ditë nga lidhja e
kontratës

- Loti 5 “Pesticide”, afati lëvrimit do të jetë 30 ditë nga lidhja e kontratës

7. Afati kohor për dorëzimin e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje: 15/04/2019,
ora 10:00

8. Afati kohor për hapjen e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje: 15/04/2019,
ora 10:00

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR

Admir ABRIJA


