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  R  E P U  B  L  I  K  A    E    S  H  Q  I  P  Ë  R  I  S  Ë 

BASHKIA E TIRANËS  

AGJENCIA E PARQEVE DHE REKREACIONIT 

 

Nr.______ prot.                                                                      Tiranë më,____, ____, 2022       

                                                                            

NJOFTIMI I SHKURTUAR I KONTRATËS 

 

1.  Emri dhe adresa e Autoritetit/Entit Kontraktor:  

Emri       Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit 

Adresa        Rruga “Liman Kaba”, Parku Olimpik, Tiranë 

Tel/Fax                     0675167491 

E-mail                 prokurime@aprtirana.al / gcetri@yahoo.ie 

Adresa e web-faqes                  www.aprtirana.al 

  

2.  Lloji i procedurës së prokurimit:  “E Hapur e Thjeshtuar” 

 

3. Numri i referencës së procedurës: REF-26200-04-22-2022 

 

Loti 1 : REF-26203-04-22-2022 

Loti 2 : REF-26205-04-22-2022 

Loti 3 : REF-26207-04-22-2022 

Loti 4 : REF-26210-04-22-2022 

Loti 5 : REF-26212-04-22-2022 

Loti 6 : REF-26214-04-22-2022 

Loti 7 : REF-26216-04-22-2022 

Loti 8 : REF-26218-04-22-2022 

Loti 9 : REF-26220-04-22-2022 

Loti 10 : REF-26222-04-22-2022 

Loti 11 : REF-26224-04-22-2022 

Loti 12 : REF-26226-04-22-2022 

Loti 13 : REF-26229-04-22-2022 

Loti 14 : REF-26231-04-22-2022 

Loti 15 : REF-26233-04-22-2022 

Loti 16 : REF-26235-04-22-2022 
 

4. Objekti i kontratës: “Shërbim mbikqyrje kolaudim punimesh e ndare ne lote si 

më poshtë: 

 

Loti 1 :Kolaudim Punimesh me objekt :  “Terrene sportive ne zonen urbane te 

Tiranes”                   

Loti 2:Kolaudim Punimesh me objekt :  “Tirana dhe Akademia e Çiklizmit” 
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Loti 3: Mbikqyrje Punimesh me objekt : “Sistem Ujites ne parkun Rinia” 

Loti  4 : Kolaudim Punimesh me objekt : “Sistem Ujites ne parkun Rinia”  

Loti  5: Mbikqyrje punimesh me objekt : “Ndertim objekte sherbimi ne PMLAT” 

Loti  6:  Kolaudim Punimesh me objekt: “Ndertim objekte sherbimi ne PMLAT” 

Loti  7:  Mbikqyrje punimesh me objekt : “Ndertimi i rrugeve te brendeshme ne 

PMLAT”  

Loti  8: Kolaudim Punimesh me objekt: “Ndertimi i rrugeve te brendeshme ne 

PMLAT” 

Loti 9:Mbikqyrje punimesh me objekt :  “Rikualifikimi i kendit te forces 1 dhe 

hapsires rekreative” 

Loti  10: Kolaudim Punimesh me objekt: “Rikualifikimi i kendit te forces 1 dhe 

hapsires rekreative”  

Loti  11: Mbikqyrje punimesh me objekt: “Rikonceptimi i hapesirave te felineve 

ne kopshtin Zoologjik”  

Loti  12: Kolaudim Punimesh me objekt: “Rikonceptimi i hapesirave te felineve ne 

kopshtin Zoologjik” 

Loti  13: Mbikqyrje punimesh me objekt : “Rehabilitimi i shtresave te lodrave tek 

Parku Rinia” 

Loti  14: Kolaudim Punimesh me objekt: “Rehabilitimi i shtresave te lodrave tek 

Parku Rinia” 

Loti  15: Mbikqyrje punimesh me objekt : “Rehabilitimi i Hapesires dhe Terenit 

Panoramik”  

Loti  16:  Kolaudim Punimesh me objekt: “Rehabilitimi i Hapesires dhe Terenit 

Panoramik” 

 

5. Fond limit është: Fond limit total është: 1 673 931 lekë (një milion e gjashtëqind e 

shtatëdhjete e tre mije e nenteqind e tridhjete e nje) lekë pa Tvsh.  

 

Loti 1 “Kolaudim Punimesh me objekt :  “Terrene sportive ne zonen urbane te 

Tiranes”, ne vlera maksimale e dalë nga llogaritjet  8,879 (tete mije e teteqind e 

shtatedhjete e nente) lekë pa TVSH  

 

Loti 2 “Kolaudim Punimesh me objekt : “Tirana dhe Akademia e Çiklizmit”, ne 

vlera maksimale e dalë nga llogaritjet 37,538 (tridhjete e shtate mije e peseqind e 

tridhjete e tete) lekë pa TVSH 

 

Loti 3 “Mbikqyrje Punimesh me objekt : “Sistem Ujites ne parkun Rinia”, ne vlera 

maksimale e dalë nga llogaritjet  108,333 (njeqind e tete mije e treqind e tridhjete e tre) 

lekë pa TVSH  

 

Loti 4 “Kolaudim Punimesh me objekt : “Sistem Ujites ne parkun Rinia”, ne vlera 

maksimale e dalë nga llogaritjet 16,250 (gjashtembedhjete mije e dyqind e pesedhjete) 

lekë pa TVSH  

 

Loti  5: Mbikqyrje punimesh me objekt : “Ndertim objekte sherbimi ne PMLAT”, 

ne vlera maksimale e dalë nga llogaritjet 23,850 (njezet e tre mije e teteqind e 

pesedhjete) lekë pa TVSH  
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Loti  6:  Kolaudim Punimesh me objekt: “Ndertim objekte sherbimi ne PMLAT”, 

ne vlera maksimale e dalë nga llogaritjet 2,862 (dy mije e teteqind e gjashtedhjete e dy) 

lekë pa TVSH  

 

Loti  7:  Mbikqyrje punimesh me objekt : “Ndertimi i rrugeve te brendeshme ne 

PMLAT”, ne vlera maksimale e dalë nga llogaritjet  434,120 (katerqind e tridhjete e 

kater mije e njeqind e njezete) lekë pa TVSH  

 

Loti  8: Kolaudim Punimesh me objekt: “Ndertimi i rrugeve te brendeshme ne 

PMLAT”, ne vlera maksimale e dalë nga llogaritjet  44,909 (dyzet e kater mije e 

nenteqind e nente)lekë pa TVSH. 

 

Loti 9:Mbikqyrje punimesh me objekt : “Rikualifikimi i kendit te forces 1 dhe 

hapsires rekreative”, ne vlera maksimale e dalë nga llogaritjet 262,115 (dyqind e 

gjashtedhjete e dy mije e njeqind e pesembedhjete) lekë pa TVSH  

 

Loti  10: Kolaudim Punimesh me objekt: “Rikualifikimi i kendit te forces 1 dhe 

hapsires rekreative”, ne vlera maksimale e dalë nga llogaritjet 27,115 (njezete e shtate 

mije e njeqind e pesembedhjete) lekë pa TVSH  

 

Loti  11: Mbikqyrje punimesh me objekt: “Rikonceptimi i hapesirave te felineve 

ne kopshtin Zoologjik” ne vlera maksimale e dalë nga llogaritjet 316,645 (treqind e 

gjashtembedhjete mije e gjashteqind e dyzete e pese) lekë pa TVSH. 

 

Loti  12: Kolaudim Punimesh me objekt: “Rikonceptimi i hapesirave te felineve ne 

kopshtin Zoologjik”, ne vlera maksimale e dalë nga llogaritjet 32,756 (tridhjete e dy 

mije e shtateqind e pesedhjete e gjashte) lekë pa TVSH  

 

Loti  13: Mbikqyrje punimesh me objekt : “Rehabilitimi i shtresave te lodrave tek 

Parku Rinia”, ne vlera maksimale e dalë nga llogaritjet 111,080 (njeqind e 

njembedhjete mije e tetedhjete) lekë pa TVSH  

 

Loti  14: Kolaudim Punimesh me objekt: “Rehabilitimi i shtresave te lodrave tek 

Parku Rinia”, ne vlera maksimale e dalë nga llogaritjet 11,491 (njembedhjete mije e 

katerqind e nentedhjete e nje) lekë pa TVSH  

 

Loti  15: Mbikqyrje punimesh me objekt : “Rehabilitimi i Hapesires dhe Terenit 

Panoramik”, ne vlera maksimale e dalë nga llogaritjet 213,864 (dyqind e trembedhjete 

mije e teteqind e gjashtedhjete e kater) lekë pa TVSH 

 

Loti  16:  Kolaudim Punimesh me objekt: “Rehabilitimi i Hapesires dhe Terenit 

Panoramik”, ne vlera maksimale e dalë nga llogaritjet 22 124  (njezet e dy mije e 

njeqind e njezet e kater) lekë pa TVSH 

 

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

 

- Loti 1 “Kolaudim Punimesh me objekt : “Terrene sportive ne zonen urbane te 

Tiranes, afati i sherbimit 20 ditë nga perfundimi i punimeve. 

- Loti 2 “Kolaudim Punimesh me objekt : “Tirana dhe Akademia e Çiklizmit”, 

afati i sherbimit 20 ditë nga perfundimi i punimeve.. 

- Loti 3:Mbikqyrje Punimesh me objekt : “Sistem Ujites ne parkun Rinia”, afari i 

sherbimit nga data e nënshkrimit të kontratës deri në përfundim të punimeve 
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- Loti  4 : Kolaudim Punimesh me objekt : “Sistem Ujites ne parkun Rinia”, afari i 

sherbimit 15 ditë nga përfundimi i punimeve. 

- Loti  5: Mbikqyrje punimesh me objekt : “Ndertim objekte sherbimi ne 

PMLAT”, afari i sherbimit nga lidhja e kontratës kryesore të punimeve deri në 

përfundim e afatit të kontratës kryesore të  punimeve 

-  Loti  6:  Kolaudim Punimesh me objekt: “Ndertim objekte sherbimi ne 

PMLAT”, afari i sherbimit 15 ditë nga përfundimi i punimeve. 

- Loti  7:  Mbikqyrje punimesh me objekt : “Ndertimi i rrugeve te brendeshme ne 

PMLAT”, afari i sherbimit nga lidhja e kontratës kryesore të punimeve deri në 

përfundim e afatit të kontratës kryesore të punimeve 

- Loti  8: Kolaudim Punimesh me objekt: “Ndertimi i rrugeve te brendeshme ne 

PMLAT”, afari i sherbimit 15 ditë nga përfundimi i punimeve 

- Loti 9:Mbikqyrje punimesh me objekt :  “Rikualifikimi i kendit te forces 1 dhe 

hapsires rekreative”, afari i sherbimit Nga lidhja e kontratës kryesore të 

punimeve deri në përfundim e afatit të kontratës kryesore të punimeve 

- Loti  10: Kolaudim Punimesh me objekt: “Rikualifikimi i kendit te forces 1 dhe 

hapsires rekreative”, afari i sherbimit 15 ditë nga përfundimi i punimeve 

- Loti  11: Mbikqyrje punimesh me objekt: “Rikonceptimi i hapesirave te felineve 

ne kopshtin Zoologjik”, afari i sherbimit Nga lidhja e kontratës kryesore të 

punimeve deri në përfundim e afatit të kontratës kryesore të  punimeve 

- Loti  12: Kolaudim Punimesh me objekt: “Rikonceptimi i hapesirave te felineve 

ne kopshtin Zoologjik”, afari i sherbimit 15 ditë nga përfundimi i punimeve 

- Loti  13: Mbikqyrje punimesh me objekt : “Rehabilitimi i shtresave te lodrave 

tek Parku Rinia”, afari i sherbimit nga lidhja e kontratës kryesore të 

punimeve deri në përfundim e afatit të kontratës kryesore të  punimeve 

- Loti  14: Kolaudim Punimesh me objekt: “Rehabilitimi i shtresave te lodrave tek 

Parku Rinia”, afari i sherbimit 15 ditë nga përfundimi i punimeve 

- Loti  15: Mbikqyrje punimesh me objekt : “Rehabilitimi i Hapesires dhe Terenit 

Panoramik”, afari i sherbimit nga lidhja e kontratës kryesore të punimeve deri në 

përfundim e afatit të kontratës kryesore të  punimeve 

- Loti  16:  Kolaudim Punimesh me objekt: “Rehabilitimi i Hapesires dhe Terenit 

Panoramik, afari i sherbimit 15 ditë nga përfundimi i punimeve 

 

7. Afati i fundit për paraqitjen dhe hapjen e ofertave: Data : 06/05/2022 ora10:00 

 

 

 

 

 

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR 

 

Erinda  FINO 
 

 

 

 

 

 

 

 


