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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

BASHKIA FIER 

DREJTORIA E PËRGJITHSHME E LEGJISLACIONIT 

DREJTORIA E PROKURIMEVE PUBLIKE 

 

Nr.   _______  Prot.                                                                            Fier, më 14.11.2022 

 

 

 

 

Lënda:     Dërgohet Njoftimi i Kontrates në formë elektronike për tenderin “Shërbim për 

mirëmbajtje dhe riparim të autoveturave të Bashkisë Fier”, (Marreveshje 

Kuader me nje operator ekonomik fitues, ku te gjitha kushtet jane te percaktuara, 

me afat 12 muaj) me burim financimi nga Buxheti i Bashkisë Fier     

 

                                                  AGJENCISE SE PROKURIMIT PUBLIK 

                                                                                 TIRANË 

                                                                               (për botim) 

 

 

 

BASHKIA FIER 

 

1. Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor 

Emri  Bashkia Fier   

Adresa    Lagja “Kastriot”, Rruga “Ramiz Aranitasi”,  Nr.15 

Tel/Faks +355 34 410 650   

E-mail              prokurimetfier@gmail.com  

Ueb-faqe  www.app.gov.al  

 

2.  Lloji i procedurës se prokurimit:  Procedurë e hapur e thjeshtuar me mjete 

elektronike – Shërbim - (Marrëveshje Kuadër me një operator ekonomik- ku të gjitha 

kushtet janë të përcaktuara - me afat 12 muaj) 

 

3.  Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-49846-11-14-2022 

 

4. Objekti  i kontratës/marrëveshjes kuadër: 

“Shërbim për mirëmbajtje dhe riparim të autoveturave të Bashkisë Fier”. 

(Marrëveshje Kuadër me një operator ekonomik- ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara - 

me afat 12 muaj)  

 

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

50112000‐3 – Shërbime riparimi dhe mirëmbajtje makinash;    

http://www.app.gov.al/
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6. Fondi limit total (Vlera e pritshme e kontratës/ve):  1 883 467 (nje milion e teteqind e 

tetedhjete e tre mije e katerqind e gjashtedhjete e shtate) lekë pa TVSH.  

Objekti i prokurimit përbëhet nga disa artikuj, shumatorja e çmimeve për njësi të së cilëve 

është  1 288 100 (nje milion e dyqind e tetedhjete e tete mije e njeqind )  lekë pa TVSH.  

 

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

    12 muaj duke filluar nga data e nënshkrimit te Marreveshjes Kuader. 

 

8. Afati i fundit për paraqitjen dhe hapjen e kërkesave për pjesëmarrje: 25/11/2022 

(d/m/v),  Ora: 10:00. 

 

 

 

 

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR 

ZYRTARI I AUTORIZUAR 

 

 

Zv.Kryetari 

___________________ 

Andius OLLDASHI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


