
 

 
 

Adresa : Lagjia “18 Tetori”, Rruga “Vath Korreshi”, përballë ish-parkut të mallrave 

NIPT : K04223405T                    E-mail : kontakt@ukl.al 

SH.A UJËSJELLËS KANALIZIME 

LUSHNJE 

 

 

Nr.________Prot.                                                                     Lushnje më_____/_____/2020 

 

 

Drejtuar: Agjencisë së Prokurimit Publik 

                        Shëtitorja “Dëshmorët e Kombit”, Tiranë. 

 

Lënda:       Njoftimi i kontratës 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. Ujësjellës Kanalizime, Lushnjë  

            Adresa                   Lagja  “18 Tetori ” Lushnje  

            Tel/Fax                       +355 69 60 46 407   

            E-mail                   elona.musaj@ukl.al   

            Faqja e Internetit         www.ukl.al     

 

2.   Lloji i procedurës se prokurimit:  E Hapur – Elektronike 

3.   Objekti  i kontratës/marrëveshjes kuadër:  “Shërbim i ruajtjes dhe sigurisë fizike 

me roje private i objekteve të shoqerisë dhe shoqërim i vlerave monetare”.  

Marrëveshje Kuadër – me  një operator ekonomik, ku të gjitha kushtet janë të 

përcaktuara - me afat 24 muaj. 

Loti – 1:  “Shërbim i ruajtjes dhe sigurisë fizike me roje private i objekteve të 

shoqerisë”. Marrëveshje Kuadër – me  një operator ekonomik, ku të gjitha kushtet 

janë të përcaktuara - me afat 24 muaj. 

Loti – 2:  “Shërbim shoqërim i vlerave monetare”. Marrëveshje Kuadër – me  një 

operator ekonomik, ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara.- me afat 24 muaj. 

 

4.   Numri i referencës së procedurës:    REF-79807-11-25-2020 

 

Numri i referencës së lotit – 1:   REF-79810-11-25-2020 

Numri i referencës së lotit – 2:   REF-79812-11-25-2020 

 

5.   Fondi limit :  44 222 838,20  (dyzetë e katër milion e dyqind e njëzetë e dy mijë e 

tetëqind e tridhjetë e tetë presje njëzetë) Lekë pa TVSH. 

Loti – 1:  42 410 935,64  (dyzetë e dy milion e katërqind e dhjetë mijë e nëntëqind 

e tridhjetë e pesë presje gjashtëdhjetë e katër)  Lekë pa TVSH. 

Loti – 2:  1 811 902,56  (një milion e tetëqind e njëmbëdhjetë mijë e nëntëqind e 

dy presje pesëdhjetë e gjashtë)  Lekë pa TVSH. 

 

6.  Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin:  24  (njëzetë e katër) muaj. 

 

mailto:kontakt@ukl.al
http://www.ukl.al/


 

 
 

Adresa : Lagjia “18 Tetori”, Rruga “Vath Korreshi”, përballë ish-parkut të mallrave 

NIPT : K04223405T                    E-mail : kontakt@ukl.al 

7.  Afati kohor për dorëzimin e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje:   

 

    Data: 21.12.2020         Ora: 10:00 

    Vendi; SH.A. Ujësjellës Kanalizime Lushnje. website i APP-së:  www.app.gov.al 

 

8.  Afati kohor për hapjen e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje:   

    Data: 21.12.2020          Ora: 10:00 

    Vendi; SH.A. Ujësjellës Kanalizime Lushnje. website i APP-së:  www.app.gov.al 

 

 

 

 

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR 

Erjet Dhima 
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