
 

 

 

 

 

Njoftimi i shkurtuar i Kontratës 

  

 

1. Emri dhe adresa e Autoritetit Kontraktor:  

Emri   Bashkia e Tiranës   

Adresa    Bulevardi “Dëshmorët e Kombit” 

Tel/Faks   00 355 4 22 56 799   

E-mail    infrastruktura.arsimore@tirana.al 

Ëeb-faqe   www.tirana.al 

 

2. Lloji i procedurës së prokurimit: procedure e hapur e thjeshtuar 

3. Numri i referencës së procedurës/Lotit (eve): REF -18002-01-28-2022 

 

Numri i referencës së lotit I    REF -18006-01-28-2022 

Numri i referencës së lotit II   REF -18008-01-28-2022 

 

4. Objekti i kontratës / Marrëveshjes Kuadër: “Mbikqyrje e punimeve e dy objekteve 

arsimore në qytetin e Tiranës për vitin 2021” të ndarë në lote si më poshtë vijon: 

 

 Loti I:“Mbikqyrja e punimeve për objektin: ”Rikonstruksion i Shkollës së Mesme 

”Besnik Sykja dhe ndërtim palestre”. 

  

Loti II:“Mbikqyrja e punimeve për objektin: “Ndërtim Kopsht dhe Cerdhe e Integruar 

në Shkozë” 
 

5. Fondi limit në total: 3,546,294 (tremilion e pesëqind e dyzet e gjashtëmijë e dyqind e 

nëntëdhjetë e katër) lekë pa TVSH,  të ndarë në lote si më poshtë vijon: 

 

 Loti I: “Mbikqyrja e punimeve për objektin: ”Rikonstruksion i Shkollës së Mesme 

”Besnik Sykja dhe ndërtim palestre”, me fond limit: 2,702,783 (dy milion e shtatëqind 

e dy mijë e shtatëqind e tetëdhjetë e tre ) lekë pa TVSH. 

http://www.tirana.al/


 Loti II: “Mbikqyrja e punimeve për objektin: “Ndërtim Kopsht dhe Cerdhe e 

Integruar në Shkozë”, me fond limit: 843,511 (tetëqind e dyzet e tre mijë e pesëqind e  

njëmbëdhjetë) lekë pa TVSH. 
 

6. Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin:  
 

Loti I: “Mbikqyrja e punimeve për objektin: ”Rikonstruksion i Shkollës së Mesme ”Besnik 

Sykja dhe ndërtim palestre” 12  (dymbëdhjetë ) muaj kalendarike duke nisur nga data e  

lidhjes së kontratës së sipërmarrjes për të njëjtin objekt. 

 Loti II: “Mbikqyrja e punimeve për objektin: “Ndërtim Kopsht dhe Cerdhe e Integruar në 

Shkozë”, 40 (dyzet) javë kalendarike duke nisur nga data e  lidhjes së kontratës së 

sipërmarrjes për të njëjtin objekt. 

 

7. Afati i fundit për paraqitjen dhe hapjen e ofertave: 10.02.2022   ora 11:00 

 

 


