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R E P U B L I K A   E   S H Q I P Ë R I S Ë 

BASHKIA POGRADEC 
                                                                                                                                       

                                                                                                    Pogradec, më 12.05.2021 

  

Formulari i Njoftimit të Kontratës 

 

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                     Bashkia Pogradec 

Adresa                    Lagjja nr 2, bulevardi “Reshit Çollaku” 

Tel/Fax                         083222222 

E-mail                    bashkiapogradec@gmail.com 

Faqja e Internetit                  www.app.gov.al  

 

Personi Përgjegjës                       Erinda Kamolli 

Cel                                                0684609586 

E-mail                                           erindakamburi29@hotmail.com 

Adresa                                Lagjja nr 2, bulevardi "Reshit Çollaku" 

2. Lloji i procedurës se prokurimit:  "Procedurë e Hapur e Thjeshtuar” -  "Shërbime” – 

"Elektronike". 

3. Objekti  i kontratës: "Mbikqyrje te objekteve ndertimore per vitin 2021, Faza 2”. 

4.Numri i referencës së procedurës: REF-95305-05-12-2021 

Nr. Ref Loti VI: REF-95321-05-12-2021 

Nr. REF Loti VII: REF-95325-05-12-2021 

Nr. REF Loti VIII: REF-95327-05-12-2021 

Nr. REF Loti IX: REF-95331-05-12-2021 

 

 

5. Fondi limit:  2 033 452  (Dy milion e tridhjet e tre mijë e katërqind e pesëdhjetë e dy) lekë pa 

tvsh, me burim financimi  1,141,896 (një milion e njëqind e dyzet e një mijë e tetëqind e 

nëntëdhjetë e gjashtë) lekë pa tvsh mga "Buxheti i Shtetit" dhe 891 556 (tetëqind e nëntëdhjetë e 

një mijë e pesëqind e pesëdhjetë e gjashtë) leke pa tvsh nga “Të Ardhurat – Vetëfinancim”i ndarë 

me lote si më poshtë : 

Loti VI:  “Mbikqyrje e Objektit  “Rehabilitimi i bllokut te banimit prane rruges "Abdyl 

Frasheri”, me fond limit 288 872,8 (dyqind e tetëdhjetë e tetë mijë e tetëqind e shtatëdhjetë e dy 

presje tetë) lekë pa tvsh 
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Loti VII: “Mbikqyrje e Objektit “Rehabilitimi i shesheve ne dy krahet e unazes (prane Sot 7)” 

me fond limit 191 899,4 (njëqind e nëntëdhjetë e një mijë e tetëqind e nëntëdhjetë e nëntë presje 

katër) lekë pa tvsh 

 

 

 

Loti VIII: “Mbikqyrje e Objektit “Rehabilitim i lagjes Gani Homçani", me fond limit 1 464 

271,3 (një milion e katërqind e gjashtëdhjetë e katër mijë e dyqind e shtatëdhjetë e një presje tre) 

lekë pa tvsh 

 

 

Loti IX: “Mbikqyrje e Objektit “Rrugicat (Perroi Caprazit +Kalaja)"me fond limit 88 408,5 

(tetëdhjetë e tetë mijë e katërqind e tete presje pese) lekë pa tvsh 
 
 

6. Kohëzgjatja kontratës ose afati kohor për ekzekutimin:  deri ne perfundim te zbatimit të 

punimeve .  

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

Data 24/05/2021 Ora:10:00 

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

Data 24/05/2021 Ora:10:00 

 

9. Vendi: Sistem elektronik me adresë: www.app.gov.al 

 

 

 

Kjo procedure prokurimi shpallet ne zbatim te ligjit 162 "Për Prokurimin Publik" date 23.12.2020. 

 

 

                                                                                                                                                          

KRYETAR 

       Ilir XHAKOLLI 

PERSONI I AUTORIZUAR NË USHTRIM  

TË KOMPETENCAVE TË DELEGUARA) 

              
SEKRETAR I PËRGJITHSHËM 

                   Klajda GUSHO 
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