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

Buletinin e Njoftimeve Publike 

 

Seksioni 1 Autoriteti Kontraktor dhe personi pergjegjes: 

 

1.1 Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor: 

Emri            Ndërmarrja e Mirëmbajtjes së Infrastrukturave dhe Punëve Publike Pogradec 

Adresa              Lagja nr 2, bulevardi "Reshit Çollaku" 

Tel/Fax                        083222222 

E-mail              NMIPP@hotmail.com 

Faqja e Internetit            www.app.gov.al  

 

1.2  Emri dhe adresa e personit pergjegjës: 

Emri dhe Mbiemri                  Besjan Meço 

Cel                                          083222222 

E-mail                                     besjan.meco@hotmail.com 

Adresa                          Lagja nr 2, bulevardi "Reshit Çollaku". 

 

2.  Lloji i procedurës se prokurimit:   "Kërkesë për Propozime" - "Punë"  - "Prokurim 

elektronik" - "Me lote". 

3. Objekti  i kontratës:                       "Mirembajtje e skemave ujitese per vitin 2021" 

4. Numri i referencës së procedurës:       REF-89428-03-09-2021 

4.1 Numri i referencës së LOTIT I:         REF-89431-03-09-2021 

4.2 Numri i referencës së LOTIT II:       REF-89433-03-09-2021 

4.3 Numri i referencës së LOTIT III:      REF-89435-03-09-2021 

 

5. Fondi limit:  2640621 (Dy milion e gjashteqind e dyzete mije e gjashteqind e njezete e nje) 

lekë, me burim financimi nga Transferta e pakushtezuar per vitin 2021, i miratuar me Vendim të 

Keshillit te Bashkise Pogradec Nr.144, datë 29.12.2020, "Per miratimin dhe detajimin e buxhetit 

shtese te bashkisë Pogradec për vitin 2021", si dhe miratuar rishperndarja e fondeve nga Kryetari 

i Bashkise Pogradec, i ndarë në lotet si më poshtë: 

 

 

Loti I:      "Mirembajtje kanali ujites Qafe Plloce - Bahcallek", me fond limit 898 944 

(Teteqind e nenteqind e tete mije e nenteqind e dyzete e kater) lekë. 
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Loti II:         "Mirembajtje kanali ujites Rezervuari Plloce e vjeter - ish pularija Starove", 

me fond limit    870 384   (Teteqind e shtatedhjete mije e treqind e tetedhjete e kater) lekë. 

 

Loti III:          "Mirembajtje kanali ujites Qafe Plloce - Lugjet Leshnice", me fond limit 871 

293 (Teteqind e shtatedhjete e nje mije e dyqind e nentedhjete e tre) lekë. 

 

6. Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin:   Loti I                55  ditë. 

                                                                                                        Loti II               35  ditë. 

                                                                                             Loti III             35  ditë. 

 

7. Afati kohor për dorëzimin e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje: 23.03.2021, ora 

09:00. 

 

8. Afati kohor për hapjen e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje: 23.03.2021, ora 09:00. 

 

 

 

TITULLARI  I  AUTORITETIT  KONTRAKTOR 
 

Enton BERBERI 
 


