
 

NJOFTIMI I SHKURTUAR I KONTRATËS 

(Për t’u plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor, për publikim në  

Buletinin e Njoftimeve Publike)  

 

1.  Emri dhe adresa e Autoritetit/Entit Kontraktor:  

Emri  Ujësjellës Kanalizime Tiranë sh.a. 

Adresa       Rruga e Kavajës, Ndërtesa nr.133,Njësia Administrative 6,Kodi Postar 1027,Tiranë.  

Tel/Faks  00 355 42240978 

E-mail                info@ukt.al    

Ueb-faqe            www.ukt.al 

 

2.  Lloji i procedurës së prokurimit: E hapur mbi kufirin e lartë monetar”-marrëveshje 

kuadër me disa  operatorë ekonomikë ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara, ( Numri i 

operatorëve ekonomikë me të cilët do të perfundojë Marrëveshja Kuadër 1 (për secilin lot) 

 

3. Numri i referencës së procedurës /Lotit: REF-19264-02-09-2022 

Numri i referencës së procedurës /Lotit 1: REF-19267-02-09-2022 

 Numri i referencës së procedurës /Lotit 2: REF-19269-02-09-2022 

 

4. Objekti i kontratës / Marrëveshjes Kuadër: “Blerje Karburanti për nevoja të Shoqërisë” të 

ndarë në lote: 

Loti 1: ”Blerje Benzinë pa plumb”. 

Loti 2:  “Blerje Naftë(Eurodiesel). 

 

5. Fondi limit: 79, 987, 344 (shtatëdhjetë e nëntë milion e nëntëqind e tetëdhjetë e shtatë mijë e treqind e 

dyzetë e katër) lekë pa tvsh. 

Loti 1: ”Blerje Benzinë pa plumb” me fond limit 7,872,500 (shtatë milion e tetëqind e 

shtatëdhjetë e dy mijë e pesëqind) lekë pa tvsh. 

Loti 2:  “Blerje Naftë(Eurodiesel) me fond limit  72,114,844 (shtatëdhjetë e dy milion e njëqind e 

katërmbëdhjetë mijë e tetëqind e dyzetë e katër) lekë pa tvsh. 

Vlera e fondit Limit ne monedhen nderkombetare Euro sipas kursit te Bankes se Shqiperise  për 

fondin e përgjithshëm është 659, 145.809 (gjashtëqind e pesëdhjetë e nëntë mijë e njëqind e dyzetë 

e pesë pikë tetëqind e nëntë) pa TVSH. 

http://www.ukt.al/


Vlera e fondit limit në monedhen nderkombetare Euro sipas kursit te Bankes se Shqiperise për 

lotin e parë është 64,874.330 (gjashtëdhjetë e katër mijë e tetëqind e shtatëdhjetë e katër pikë 

treqind e tridhjetë) euro pa tvsh. 

Vlera e fondit Limit ne monedhen nderkombetare Euro sipas kursit te Bankes se Shqiperise  për 

lotin e dytë është 594,271.479(pesëqind e nëntëdhjetë e katër mijë e dyqind e shtatëdhjetë e 

një pikë katërqind e shtatëdhjetë e nëntë) pa tvsh. 

 Kursi zyrtar i kembimit sipas Bankes te Shqiperise datë 09.02.2022  është 121.35 euro 

 

7.  Kohëzgjatja e kontratës/marrëveshjes kuadër ose afati për zbatimin e saj: 12 muaj nga data e 

nënshkrimit të marrëveshjes kuadër. 

8. Afati i fundit për paraqitjen dhe hapjen e ofertave: (15/03/2022)   Ora:10:00 

 

 

 


