
BASHKIA DIBËR 

SEKTORI I  PROKURIMEVE PUBLIKE 

 

Nr. ____prot.                                                                           Peshkopi, më:   __.___.2020 

 

FORMULARI I NJOFTIMIT TE KONTRATES 

 

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 Dibër 

Adresa   Blv: “Elez Isufi” Peshkopi. 

Tel/Fax  0684057286 (P/Pergjegjes) 

E-mail   bashkiadiber@gmail.com 

Faqja e Internetit www.dibra.gov.al 

 

2.  Lloji i procedurës se prokurimit:  Kerkese per Propozime 

 

 

1. Objekti  i kontratës/marrëveshjes kuadër: 

“BLERJE BULMET, BUKE DHE USHQIME PER NEVOJA TE KOPSHTEVE DHE 

CERDHE TE BASHKISE DIBER 2020.”, i ndarë në lote: 

 

Loti I : Blerje mallra ushqimore per nevojat e kopshteve dhe cerdheve te Bashkise Diber 

2020 
Loti II: Blerje bulmet  per nevojat e kopshteve dhe cerdheve te Bashkise Diber 2020.. 

Loti III: Blerje buke per nevojat e kopshteve dhe cerdheve te Bashkise Diber 2020  

 

4. Numri i referencës së procedurës/lotit REF-74130-10-06-2020 

 

Loti I :   REF-74132-10-06-2020 



Loti II:  REF-74134-10-06-2020 

Loti III: REF-74136-10-06-2020 

5. Fondi limit i marrëveshjes kuadër: 6 224 863 (Gjashte million e dyqind e njezete e kater mije e 

teteqind e gjashtedhjete e tre ) lekë pa t.v.sh., vënë në dispozicion nga Buxheti i Bashkisë 

Diber. Ky fond përbën vlerën e pritshme të kontratave që mund të lidhen gjatë marrëveshjes 

kuadër. 

Loti I  – Blerje mallra ushqimore per nevojat e kopshteve dhe cerdheve te Bashkise Diber 

2020  : 3 327 833  (Tre milion e treqind e njezete e shtate mije e teteqind e tridhjete e tre ) lekë 

pa tvsh.. Shumatorja e çmimeve per njesi eshte: 1986  (njemije e nenteqind e tetedhjete e gjashte) 

lekë pa tvsh Ky fond përbën vlerën e pritshme të kontrave që mund të lidhen gjatë 

marrëveshjes kuadër. 

 

Loti II – Blerje bulmet  per nevojat e kopshteve dhe cerdheve te Bashkise Diber 2020: 1 875 

350  (Nje milion e teteqind e shtatedhjete e pese mije e treqind e pesedhjete ) lekë pa tvsh 940  

(nenteqind e dyzete ) leke pa tvsh. 

Ky fond përbën vlerën e pritshme të kontrave që mund të lidhen gjatë marrëveshjes 

kuadër. 

 

Loti III – Blerje buke per nevojat e kopshteve dhe cerdheve te Bashkise Diber 2020: 1 021 

680  (Nje milion e njezete e nje mije e gjashteqind e tetedhjete) lekë pa tvsh  

Ky fond përbën vlerën e pritshme të kontrave që mund të lidhen gjatë marrëveshjes 

kuadër. 

 

 

6. Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin:  12 muaj nga data  lidhjes se   

    marreveshjes kuader per secilin lot. 

     

7- Afati kohor për dorëzimin e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje: 19/10/2020 ora 

12:00. 

 

8- Afati kohor për hapjen e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje: 19/10/2020 ora 12:00. 

. 

  

 

 

 

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR 

Dionis Imeraj 

 


