
 

 

 

 

 

 

   REPUBLIKA E SHQIPERISE 

UJESJELLES KANALIZIME VLORE SH.A 

Lagjia “Kushtrimi” Rruga “Arkobaleno” Tel:033604060 

 

Nr. 556 Prot.                                                                                             Vlore me 02/ 03/2021 

 

Njoftimi i kontrates për t’u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor, i cili do të publikohet në 

Buletinin e Njoftimeve Publike 

 

1. Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor 

 

Emri    Sh.A Ujesjelles Kanlizime Vlore 

Adresa   Lagja “ Kushtrimi” Rr. Arkobaleno Vlore 

Tel/Fax  0698342186 

E-mail   evanagerbi@gmail.com 

Faqja në Internet www.app.gov.al 

 

2.  Lloji i procedurës se prokurimit:  Kerkese per propozim, sherbime, me sistem 

elektronik 

 

3. Objekti  i kontratës/marrëveshjes kuadër: Mbikëqyrje punimesh për objektin: 

“Përmirësime të sistemit me ujë në lagjet ish-fabrika e Çimentos-Partizani-Karabash, dhe 

rindërtimi i ujësjellësit në Babicë të vogël, njësia administrative Qëndër Vlorë”.  

 

4. Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-88843-03-02-2021 

 

5. Fondi limit:  2 611 786 (dy milion e gjashtëqind e njëmbëdhjetë mijë shtatëqind e 

tetëdhjetë e  gjashtë) lekë pa TVSH 

Financimi do te jete ne 4 vite.Ky objekt eshte parashikuar ne buxhetin e shtetit per likuidim ne 

vitet 2021-2024 . 

Viti 2021- 633 407 leke me TVSH ose 527 839 leke pa TVSH .  

Viti 2022- 316 703 leke me TVSH ose 263 919  leke pa TVSH 

Viti 2023- 316 703  leke me TVSH ose 263 919 leke pa TVSH, ndersa vlera e mbetur do te 

likuidohet ne vitin 2024; referuar shkreses me Nr.386 Prot date 12.02.2021 protokolluar prane 

SH.A UK Vlore me Nr.426 Prot date 15.02.2021 AKUM dergon detajimin e buxhetit te vitit 

2021-2023 per shpenzimet kapitale “Furnizimi me uje dhe kanalizime”. 

 

6. Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin:   Koha e mbikëqyrjes se 

punimeve lidhet me kohen e zgjatjes se punimeve. Afati I realizimit te mbikëqyrjes se punimeve 

do te jete I njëjtë me afatin e realizimit te punimeve nga shoqëria ndërtimore e cila do te zbatoje 

punimet. 

     

tel:033604060


7- Afati kohor për dorëzimin e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje: Data 15/03/2021    

Ora: 10:00    Vendi:  www.app.gov.al 

 

8- Afati kohor për hapjen e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje: Data 15/03/2021    

Ora: 10:00    Vendi:  www.app.gov.al 

 

 

                                                                                                               Shkelqim LESKAJ 

 

                                                                                                              __________________ 

                                                                                                  A D M I N I S T R A T O R                                                                                                                   
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