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BASHKIA MAT 

KRYETARI 

   

Nr._______ Prot.                                                                                    Burrel, më ____.____.2022 

               Nr. ekzemplarëve: 3 

              Afati i ruajtjes: _____i ruajtjes:  

FORMULARI I NJOFTIMIT TË KONTRATËS 

  

1. Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor 
 

Emri         Bashkia Mat 

Adresa        Sheshi “Kastriotët”, Nr.1, KP 8001, Burrel 

Tel/Faks        0685086246 

E-mail        eduart.abazi@gmail.com     

Ueb-faqe                  www.bashkiamat.gov.al   

 

2. Lloji i procedurës se prokurimit: “E Hapur - Punë”, prokurim elektronik. 

 

3. Numri i referencës së procedurës: REF-55699-01-09-2023 

 

4. Objekti i kontratës: “Rikonstruksion rruga Lis”  

 

5. Kodi sipas Fjalorit të Përbashkët të Prokurimit (FPP): 45000000-7 Punë ndërtimi. 

 

6. Fondi limit: 27 870 583 (njëzet e shtatë milion e tetëqind e shtatëdhjetë mijë e pesëqind e 

tetëdhjetë e tre) lekë pa TVSH, ndarë për vitin 2023 në vlerën: 5 575 000 (pesë milion e 

pesëqind e shtatëdhjetë e pesë mijë) lekë pa TVSH, nga grandi i bashkisë: 3 375 000 (tre milion 

e treqind e shtatëdhjetë e pesë mijë) lekë pa TVSH dhe nga të ardhurat: 2 200 000 (dy milion e 

dyqind mijë) lekë pa TVSH, për vitin 2024 në vlerën: 5 391 962.5 (pesë milion e treqind e 

nëntëdhjetë e një mijë e nëntëqind e gjashtëdhjetë e dy pikë pesë) lekë pa TVSH, nga grandi i 

bashkisë: 3 725 295.83 (tre milion e shtatëqind e njëzet e pesë mijë e dyqind e nëntëdhjetë e 

pesë pikë tetëdhjetë e tre) lekë pa TVSH dhe nga të ardhurat: 1 666 666.67 (një milion e 

gjashtëqind e gjashtëdhjetë e gjashtë mijë e gjashtëqind e gjashtëdhjetë e gjashtë pikë 

gjashtëdhjetë e shtatë) lekë pa TVSH, ndërsa për vitin 2025 në vlerën: 16 903 620.5 

(gjashtëmbëdhjetë milion e nëntëqind e tre mijë e gjashtëqind e njëzet pikë pesë) lekë pa TVSH, 

nga grandi i bashkisë: 11 074 704.17 (njëmbëdhjetë milion e shtatëdhjetë e katër mijë e 

shtatëqind e katër pikë shtatëmbëdhjetë) lekë pa TVSH dhe nga të ardhurat: 5 828 916.33 (pesë 

milion e tetëqind e njëzet e tetë mijë e nëntëqind e gjashtëmbëdhjetë pikë tridhjetë e tre) lekë pa 

TVSH. 
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7. Kohëzgjatja e kontratës ose afati për zbatimin e saj: 7 (shtatë) muaj nga data e dorëzimit 

të sheshit të ndërtimit. 

 

8.  Afati i fundit për paraqitjen dhe hapjen e ofertave:  

     Data 25/ 01/ 2023,    Ora: 10.00,  në www.app.gov.al. 

   

Titullari i Autoritetit Kontraktor 
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