REPUBLIKA E SHQIPËRISË
UJËSJELLËS KANALIZIME TIRANE SH.A.
DREJTORIA E PROKURIMEVE
SEKTORI I SHËRBIMEVE DHE MALLRAVE

Nr. _______ Prot.

Drejtuar:

Tiranë , më ___/___/2021

Agjencisë së Prokurimit Publik
Shëtitorja “Dëshmorët e Kombit”, Tiranë.

Lënda: Për procedurën e prokurimit me objekt: “Shërbime të integruara dhe furnizim
vendosje të pajisjeve elektronike”

FORMULARI I NJOFTIMIT TË KONTRATËS
Autoriteti Kontraktor: UKT sh.a Rruga“’Rruga
Administrative 6, Kodi Postar 1027,Tiranë.

e

Kavajës,Ndërtesa

nr.133,Njësia

1.Lloji i procedures se prokurimit: “E hapur mbi Kufirin Monetar”.
2.Objekti i prokurimit:“Shërbime të integruara dhe furnizim vendosje të pajisjeve
elektronike”.
3.Të kryhet prokurimi i fondit prej 999.800.000 (nëntëqind e nëntëdhjetë e nëntë milion e
tetëqind mijë) lekë pa tvsh vënë në dispozicion nga të ardhurat e UKT sh.a për objektin
“Shërbime të integruara dhe furnizim vendosje të pajisjeve elektronike” të ndarë sipas
zërave :
Vlera e zbatimit të objektit është 484.948.781( katërqind e tetëdhjetë e katër milion e nëntëqind e
dyzetë e tetë mijë e shtatëqind e tetëdhjetë e një) lekë pa TVSH.
-Vlera e monitorimit dhe e mirëmbajtjes të sistemit të sigurisë për 36 muaj nga data e
kolaudimit të objektit për 199 objekte është 514.851.219 (pesëqind e katërmbëdhjetë milion e
tetëqind e pesëdhjetë e një mijë e dyqind e nëntëmbëdhjetë) lekë pa tvsh.
Sqarim: Bëjmë me dije se në mbështetje të Rekomandimit Nr.6911, datë 28.10.2020 ” vlerat e
ofertës ekonomike të investimit dhe të monitorimit e mirëmbajtjes të ofruar nga operatorët

ekonomikë nuk duhet të tejkalojnë vlerën e fondit limit të parashikuar në njoftimin e kontratës
për këto zëra, pasi në të kundërt oferta do të konsiderohet si ofertë e dhënë mbi fond limit.
Tejkalimi i fondit limit përbën kusht për skualifikim.
Sqarim: Në bazë të udhëzimit të përbashkët datë 30.12.2020 nr.prot 25366 dhe nr.prot 8480
midis Agjencisë të Prokurimit Publik si dhe Drejtorisë të Përgjithshme të Tatimeve ju
informojmë se për nënshkrimin e një kontrate publike në përfundim të proçedurës të
prokurimit operatori ekonomik duhet të ketë:
-Kopje të çertifikatës elektronike për fiskalizimin, për tatimpaguesit që përdorin platformën
qëndrore të Faturave.
- Kopje të çertifikatës elektronike për fiskalizimin dhe kopje të vlefshme të kontratës së lidhur
me shoqërinë e çertifikuar për zgjidhjen softëerike në përdorim, për tatimpaguesit që lëshojnë
faturat nëpërmjet zgjidhjes softëerike.

4.Numri i referencës së procedurës/lotit REF-84067-01-14-2021
5.Burimi i financimit:

Buxheti i shtetit
Investim

, Te ardhura X , Grante, donacione etj

, Shpenzim operativ X

6. Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin: Afati për kryerjen e punimeve
do të jetë 6 muaj nga data e lidhjes të kontratës. Afati i monitorimit dhe mirëmbajtjes të sistemit
të sigurisë për 199 objekte është 36 muaj nga data e kolaudimit të objektit.

7.Data e zhvillimit të tenderit: 02.03.2021 , ora 10:00 vendi: UKT sh.a
website i APP-së: www.app.gov.al
8.Afati i fundit për pranimin e dokumentave: vendi: 02.03.2021 ,ora 10:00vendi: UKT sh.a
website i APP-së: www.app.gov.al

