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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 PATOS 
SEKTORI I PROKURIMEVE PUBLIKE 

 

Nr.____Prot                                                                             Patos, më ___/___/2022 

 

Lënda: Njoftimi i Kontratës (i shkurtuar) për “Blerje  bazë materiale  për 

mirëmbjatjen e institucioneve  arsimore të Bashkisë Patos për vitin arsimor 

2022-2023. 

                                 AGJENCISË SË PROKURIMEVE PUBLIKE 

                                                                                                            TIRANË 

____________________________________________________________________ 

1.  Emri dhe adresa e Autoritetit Kontraktor  

Emri: Bashkia Patos  

Adresa: Lagja “Naftëtari”, Rruga “Unaza, Patos. 

Tel/Faks: 069 73 97 342  

E-mail : danielakukaj@gmail.com 

Ueb-faqe: www.bashkiapatos.gov.al 

 

2.  Lloji i procedurës së prokurimit: Procedurë e hapur e thjeshtuar. 

3. Numri i referencës së procedurës /Lotit: REF-33313-06-20-2022                                                                                                                                                                                                                                                                        

       -Loti 1: Blerje materiale ndërtimi:     REF-33321-06-20-2022                                                                                                                                                                                                                                                                        

      - Loti 2: Blerje materiale  hidraulike: REF-33323-06-20-2022                                                                                                                                                                                                                                                                        

      - Loti 3: Blerje materiale  elektrike:    REF-33325-06-20-2022                                                                                                                                                                                                                                                                        

4.Objekti i kontratës/Marrëveshjes Kuadër: “Blerje  bazë materiale  për 

mirëmbjatjen e institucioneve  arsimore të Bashkisë Patos për vitin arsimor 

2022-2023. 

5. Fondi limit : 2,111,123.7(dy milion e njëqind e njëmbëdhjetë mijë e njëqind e 

njëzetë e tre pikë shtatë)lekë pa TVSH venë në dispozicion nga Të ardhurat lokale 

2022, për objektin “Blerje  bazë materiale  për mirëmbjatjen e institucioneve  

arsimore të Bashkisë Patos për vitin arsimor 2022-2023”,sipas  loteve  si më 

poshtë: 

        -Loti 1: Blerje materiale ndërtimi me vlerë  1,534,063, (një milion e pesëqind e 

tridhjetë e katër mijë e gjashtëdhjetë e tre) lekë  pa Tvsh. 

      - Loti 2: Blerje materiale  hidraulike me vlerë 224,415(dyqind e njëzetë e katër 

mijë e katërqind e pesëmbëdhjetë) lekë  pa  Tvsh. 

      - Loti 3: Blerje materiale  elektrike me vlerë  352,645.7 (treqind e pesëdhjetë e dy  

mijë e gjashtëqind e dyzetë e pesë pikë shtatë)lekë  pa  Tvsh. 

6. Kodi sipas Fjalorit të Përbashkët të Prokurimit (FPP): 

 Pajisje elektrike dhe aksesorë 31680000-6  

 Pajisje hidraulike 43328100-9 

 Materiale ndërtimi dhe produkte ndihmëse për ndërtimin 44 

Produkte boje 30192110-5 

http://www.bashkiapatos.gov.al/


Adresa : Lagja “Naftëtari”, Rruga “Unaza”,  www.bashkiapatos.gov.al 

 

 

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

60(gjashtëdhjetë ditë) nga nënshkrimi i kontratës. 

 

8. Afati i fundit për paraqitjen dhe hapjen e ofertave: 01/07/2022 (d/m/v)   ora 

11:00 

              

                                   

                                                    KRYETARE 

                                                                                       Rajmonda BALILAJ 


