
 
REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

BASHKIA  SHKODËR 

NJËSIA E PROKURIMEVE 

 

Nr._____ Prot                                                                                   Shkodër, më  ____.____.2021 

Lënda: Dërgohet  formulari i njoftimit të Kontratës  

AGJENCISË SË  PROKURIMIT PUBLIK  

Pranë Këshillit të Ministrave,Tiranë 

 

1. Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor 

 

Emri    Bashkia Shkoder  

Adresa   Rr. 13 Dhjetori, Nr.1  Shkodër 

Tel/Fax  +35522400150 

E-mail   info@bashkiashkoder.gov.al 

Faqja e Internetit www.bashkiashkoder.gov.al 

2.  Lloji i procedurës se prokurimit:  “Kërkesë për Propozim” 

3. Objekti  i kontratës/marrëveshjes kuadër:”Mbikqyrje e punimeve për objektet: 

Rikualifikim urban blloqe banimi dhe rikonstruksion rrugë Qytet., i ndare ne lote si me 

poshte”: 

 Loti i Trete,Mbikqyrje e punimeve per objektin:”Rikonstruksion Rruga e 

"Dalmaces"  

 Loti i Katert, Mbikqyrje e punimeve per objektin:Rikonstruksion Rruga "Zhasin  

Hakard" 

 Loti i Peste, Mbikqyrje e punimeve per objektin:”Rikonstruksion Rruga "Gjino 

Berri"  

 Loti i Gjashte, Mbikqyrje e punimeve per objektin: Rikonstruksion rruga "Freskej" 

4. Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-92346-04-06-2021 

Numri i referencës së lotit III: REF-92348-04-06-2021 

Numri i referencës së lotit IV : REF-92350-04-06-2021 

Numri i referencës së lotit V: REF-92352-04-06-2021 

Numri i referencës së lotit VI : REF-92354-04-06-2021 

 

5. Fondi limit: në total 406,162 (Katerqind e gjashtemije e njeqind e gjashtedhjete e dy)  Lekë 

pa TVSH, i ndare ne lote si me poshte: 

 Loti i Trete,Mbikqyrje e punimeve per objektin:”Rikonstruksion Rruga e 

"Dalmaces" , me fond limit 143,296(Njeqind e dyzet e tremije e dyqind e nentedhjete e 

gjashte) lekë pa TVSH.  
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 Loti i Katert, Mbikqyrje e punimeve per objektin:Rikonstruksion Rruga "Zhasin  

Hakard", me fond limit 87,405 (Tetedhjete e shtatemije e katerqind e pese) lekë pa 

TVSH.  

 Loti i Peste, Mbikqyrje e punimeve per objektin:”Rikonstruksion Rruga "Gjino 

Berri", me fond limit 106,346 (Njeqind e gjashtemije e treqind e dyzet e gjashte) lekë pa 

TVSH.  

 Loti i Gjashte, Mbikqyrje e punimeve per objektin: Rikonstruksion rruga "Freskej" 
me fond limit 69,115 (Gjashtedhjete e nentemije e njeqind e pesembedhjete) lekë pa 

TVSH. 

6. Burimi i Financimit Buxheti i Bashkisë Shkoder 2021 sipas VKB nr. 63 datë 28.12.2020 “Për 

miratimin e buxhetit të vitit 2021 dhe programit buxhetor afatmesem perfundimtar 2021 - 2023 

të Bashkisë së Shkodrës. 

7. Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin:    

 Për Lotin e trete afati: Nga momenti i lidhjes së kontratës së sipërrmarjes për zbatimin e 

punimeve deri në përfundimin e punimeve (afati 4(kater)muaj). 

 Për Lotin e katert afati: Nga momenti i lidhjes së kontratës së sipërrmarjes për zbatimin 

e punimeve deri në përfundimin e punimeve (afati 3(tre)muaj). 

 Për Lotin e peste afati: Nga momenti i lidhjes së kontratës së sipërrmarjes për zbatimin 

e punimeve deri në përfundimin e punimeve (afati 3(tre)muaj). 

 Për Lotin e gjashte afati: Nga momenti i lidhjes së kontratës së sipërrmarjes për 

zbatimin e punimeve deri në përfundimin e punimeve (afati 3(tre)muaj). 

 

8- Afati kohor për dorëzimin e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje:Data: 19/04/2021 

Ora: 14: 00.Vendi: www.app.gov.al , Bashkia Shkodër, Shkodër 

9- Afati kohor për hapjen e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje:Data: 19/04/2021 Ora: 

14: 00, Vendi: www.app.gov.al , Bashkia Shkodër, Shkodër 

 

  Bazuar ne Njoftimin Nr. 2109.3 date 02.04.2021 te APP, ku ne Njoftimin e Kontrates, pjese e 

DST, duhet cilesuar  ligji i zbatueshem per proceduren e prokurimit qe do  shpallet, ju 

informojme se kjo  procedure e prokurimit bazohet ne dispozitat e  Ligjit Nr.9643 

dt.20.11.2006 “Për Prokurimin Publik” (i ndryshuar 

 

                                                                                                                          KRYETAR 

 

Voltana Ademi 
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