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                                     REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

                UJËSJELLËS KANALIZIME TIRANE SH.A. 

     DEPARTAMENTI LIGJOR DHE PROKURIMEVE 

                        DREJTORIA E PROKURIMEVE 

                                        SEKTORI  I PROJEKTEVE DHE INVESTIMEVE 

 

FORMULARI I NJOFTIMIT TË KONTRATËS 

 

Autoriteti kontraktor: Ujësjellës Kanalizime sh.a. Tiranë  

NIPT L72320033P  

Adresa: Rruga Kavajes Nr.133,Njesia administrative Nr.6,Kodi Postar 1027, 

Tel: 00 355 2240978, info@ukt.al.  

Personi (at)  përgjegjës për prokurimin: I.G 

Tel/faks  0697054843 

E-mail   ilir.gavoçi@ukt.al 

Lloji i procedurës së prokurimit: “Procedurë e hapur  e thjeshtuar - Shërbim”  

Numri i referencës së procedurës/lotit:   

Numri i referencës së procedurës/Lotit (eve)  REF-27319-05-04-2022 

Numri i referencës së procedurës/lotit 1 REF-27322-05-04-2022 

Numri i referencës së procedurës/lotit 2 REF-27325-05-04-2022 

Numri i referencës së procedurës/lotit 3 REF-27329-05-04-2022 

Numri i referencës së procedurës/lotit 4 REF-27331-05-04-2022 

Numri i referencës së procedurës/lotit 5 REF-27333-05-04-2022 

Numri i referencës së procedurës/lotit 6 REF-27335-05-04-2022 

Numri i referencës së procedurës/lotit 7 REF-27337-05-04-2022 

Numri i referencës së procedurës/lotit 8 REF-27339-05-04-2022 

 

Objekti  i kontratës/marrëveshjes kuadër: Loti 1 Mbikëqyrje e punimeve për objektin “Ndërtim rrjet 

ujësjellësi në zonën e Autostradës Tiranë-Durrës ”. 
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Loti 2 Mbikëqyrje e punimeve për objektin “Ndërtim Depo e Re tek Vilat Qeveritare " . 

Loti 3 Mbikëqyrje e punimeve për objektin “Ndërim rrjet ujësjellësi në zonën e kufizuar nga rrugët 

Shefqet Ndroqi, 3 Vëllezërit Kondi, “Elbasanit etj ” . 

Loti 4 Mbikëqyrje e punimeve për objektin “Ndërim rrjet kanalizimi blloku I kufizuar nga Rrugët 

Dervish Hima, Faik Konica” . 

Loti 5 Mbikëqyrje e punimeve për objektin “Rikonstruksion I linjës Dn-450mm të Bërxullit ” . 

Loti 6 Mbikëqyrje e punimeve për objektin “Spostim rrjet kanalizimi në rrugën 5 Maji(Faza I pranë 

objekteve të rindërtimit ” . 

Loti 7 Mbikëqyrje e punimeve për objektin “Rikonstruksion rrjet ujësjellësi në bllokun që kufizohet nga 

rrugët Niko Avrami, Njazi Meka dhe Dibrës” . 

Loti 8 Mbikqyrje e punimeve për objektin: “Rikonstruksion i Linjës së Transmetimit të Kasallës dhe 

Çekrezës përgjatë lumit Tërkuzës”. 

Fondi limit: Mbikëqyrje e punimeve me fond limit 8.063.080 (Tetë milion e gjashtëdhjetë e tre mijë e 

tetëdhjetë) lekë pa TVSH e ndarë në lote si më poshtë: 

Loti 1 Mbikqyrje e punimeve për objektin “Ndërtim rrjet ujësjellësi në zonën e Autostradës Tiranë-

Durrës ” me afat kohor 8  muaj  duke nisur nga data e dorëzimit të sheshit të punimeve me fond limit 

3.405.192 (Tre milion e katërqind e pesë mijë e njëqind e nëntëdhjetë e dy) lekë pa t.v.sh. 

 

Loti 2 Mbikqyrje e punimeve për objektin “Ndërtim Depo e Re tek Vilat Qeveritare " me afat kohor  2 

muaj duke nisur nga data e dorëzimit të sheshit të punimeve  me fond limit 207.983 (Dyqind  shtatë mijë 

nëntëqind e tetëdhjetë e tre) lekë pa t.v.sh. 

Loti 3 Mbikqyrje e punimeve për objektin “Ndërim rrjet ujësjellësi në zonën e kufizuar nga rrugët 

Shefqet Ndroqi, 3 Vëllezërit Kondi, “Elbasanit etj ” me afat kohor me afat kohor 5 muaj duke nisur nga 

data e dorëzimit të sheshit të punimeve me fond limit 1.153.934 (Një milion e njëqind e e pesëdhjetë e 

tre mijë e nëntëqind e tridhjetë e katër) lekë pa t.v.sh. 

Loti 4 Mbikqyrje e punimeve për objektin “Ndërim rrjet kanalizimi blloku I kufizuar nga Rrugët 

Dervish Hima, Faik Konica” me afat kohor me afat kohor 7 muaj duke nisur nga data e dorëzimit të 

sheshit të punimeve me fond limit 1.293.427 (Një milion e dyqind e nëntëdhjetë e tre mijë e katërqind e 

njëzet e shtatë) lekë pa t.v.sh. 

Loti 5 Mbikqyrje e punimeve për objektin “Rikonstruksion I linjës Dn-450mm të Bërxullit ” me afat 

kohor me afat kohor 3  muaj duke nisur nga data e dorëzimit të sheshit të punimeve me fond limit 

608.089 (Gjashtëqind e tetë mijë e tetëdhjetë e nëntë) lekë pa t.v.sh. 

mailto:info@ukt.al


 
 

Ujësjellës Kanalizime sh.a. Tiranë NIPT L72320033P Adresa: Rruga Kavajes Nr.133,Njesia administrative Nr.6,Kodi Postar 1027, Tel: 00 

355 2240978, info@ukt.al. 

 

Loti 6 Mbikqyrje e punimeve për objektin “Spostim rrjet kanalizimi në rrugën 5 Maji(Faza I pranë 

objekteve të rindërtimit ” me afat kohor me afat kohor 2 muaj duke nisur nga data e dorëzimit të sheshit 

të punimeve me fond limit 366.229 (treqind e gjashtëdhjetë e gjashtë mijë e dyqind e njëzet e nëntë) 

lekë pa t.v.sh. 

Loti 7 Mbikqyrje e punimeve për objektin “Rikonstruksion rrjet ujësjellësi në bllokun që kufizohet nga 

rrugët Niko Avrami, Njazi Meka dhe Dibrës” me afat kohor me afat kohor 3 muaj duke nisur nga data e 

dorëzimit të sheshit të punimeve me fond limit 622.847 (gjashtëqind e njëzet e dy mijë e tetëqind e 

dyzet e shtatë) lekë pa t.v.sh. 

Loti 8 Mbikqyrje e punimeve për objektin: “Rikonstruksion i Linjës së Transmetimit të Kasallës dhe 

Çekrezës përgjatë lumit Tërkuzës” me afat kohor me afat kohor 4 muaj duke nisur nga data e dorëzimit 

të sheshit të punimeve me fond limit 405.379 (katërqind e pesë mijë e treqind e shtatëdhjetë e nëntë) 

lekë pa t.v.sh. 

Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin: Loti 1 Mbikëqyrje e punimeve për objektin 

“Ndërtim rrjet ujësjellësi në zonën e Autostradës Tiranë-Durrës ” me afat kohor 8  muaj  duke nisur nga 

data e dorëzimit të sheshit të punimeve. 

 

Loti 2 Mbikëqyrje e punimeve për objektin “Ndërtim Depo e Re tek Vilat Qeveritare " me afat kohor  2 

muaj duke nisur nga data e dorëzimit të sheshit të punimeve. 

Loti 3 Mbikëqyrje e punimeve për objektin “Ndërim rrjet ujësjellësi në zonën e kufizuar nga rrugët 

Shefqet Ndroqi, 3 Vëllezërit Kondi, “Elbasanit etj ” me afat kohor me afat kohor 4 muaj duke nisur nga 

data e dorëzimit të sheshit të punimeve . 

Loti 4 Mbikëqyrje e punimeve për objektin “Ndërrim rrjet kanalizimi blloku I kufizuar nga Rrugët 

Dervish Hima, Faik Konica” me afat kohor me afat kohor 7 muaj duke nisur nga data e dorëzimit të 

sheshit të punimeve . 

Loti 5 Mbikëqyrje e punimeve për objektin “Rikonstruksion I linjës Dn-450mm të Bërxullit ” me afat 

kohor me afat kohor 3  muaj duke nisur nga data e dorëzimit të sheshit të punimeve . 

Loti 6 Mbikëqyrje e punimeve për objektin “Spostim rrjet kanalizimi në rrugën 5 Maji (Faza I) pranë 

objekteve të rindërtimit ” me afat kohor me afat kohor 2 muaj duke nisur nga data e dorëzimit të sheshit 

të punimeve . 

Loti 7 Mbikëqyrje e punimeve për objektin “Rikonstruksion rrjet ujësjellësi në bllokun që kufizohet nga 

rrugët Niko Avrami, Njazi Meka dhe Dibrës” me afat kohor me afat kohor 3 muaj duke nisur nga data e 

dorëzimit të sheshit të punimeve . 

Loti 8 Mbikqyrje e punimeve për objektin: “Rikonstruksion i Linjës së Transmetimit të Kasallës dhe 

Çekrezës përgjatë lumit Tërkuzës” me afat kohor me afat kohor 4 muaj duke nisur nga data e dorëzimit 

të sheshit të punimeve me fond limit 405.379 (katërqind e pesë mijë e treqind e shtatëdhjetë e nëntë) 

lekë pa t.v.sh. 
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Afati kohor për dorëzimin e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje: 16.05.2022 ora 09:00 

www.app.gov.al . 

Afati kohor për hapjen e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje:  16.05.2022 ora 09:00 www.app.gov.al         

                              

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR 

ELTON KACIDHJA 

 

mailto:info@ukt.al
http://www.app.gov.al/
http://www.app.gov.al/

