
 

 

 

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 e Tiranës 

Adresa   Sheshi Skënderbej,Nd. 2, Kodi postar 1001, 

Tel/Fax  00 355 4 22 56 799 

E-mail   infrastruktura.arsimore@tirana.al 

Faqja e Internetit www.tirana.al 

2.  Lloji i procedurës se prokurimit: Shërbime Konsulence 

3. Objekti  i kontratës: “Studim Projektimi i Infrastrukturës publike” të ndarë në lote si më 

poshtë: 

Loti I:Studim projektim,për objektin: “Rikualifikim bllokut që kufizohet nga 

“Teodor Keko, Tom Plezha, Mikel Maruli dhe Loni Ligori”, me vlerë studim-

projektimi 3,170,960 (tremilion e njëqind e shtatëdhjetë mijë e nëntëqind e gjashtëdhjetë) 

lekë pa tvsh,  me afat kohor të realizimit të punimeve 4 muaj. 

Loti II Studim projektim,për objektin: “Ndërhyrje rehabilituese në rrugët “Kont 

Urani” dhe “Mihal Duri”, me vlerë studim- projektimi 841,777 (tetëqind e dyzet e një 

mijë e shtatëqind e shtatëdhjetë e shtatw)lekë pa tvsh,  me afat kohor të realizimit të 

punimeve 3 muaj. Programi Menaxhimit të Rrugëve dhe Transportit. 

Loti IIIStudim projektim,për objektin: Rehabilitimi sheshit Wilson, me vlerë studim- 

projektimi 381 728 (treqind e tetëdhjetë e një mijë e shtatëqind e njëzet e tetë) lekë pa 

tvsh,me afat kohor të realizimit të punimeve 3 muaj. 

Loti IV Studim projektim,për objektin: Ndërtimi i rrugës Shëngjin deri në fshatin 

Shën Mëri, me vlerë studim- projektimi 3,698,400 (tre milion e gjashtëqind e nëntëdhjetë 

e tetë mijë e katërqind) lekë pa tvsh,  me afat kohor të realizimit të studim projektimit 4 

muaj. 

Loti V Studim projektim,për objektin: Ndërtimi i rrugës “Xhon Belushi”, me vlerë 

studim- projektimi 1,444,520 (njëmilion e katërqind e dyzet e katërmijë e pesëqind e 

njëzet)lekë pa tvsh, me afat kohor të realizimit të studim projektimit 3 muaj. 

Loti VI Studim projektim,për objektin: Rehabilitimi Unaza e Mesme – Faza II, me 

vlerë studim-projektimi 7,717,953 (shtatëmilion e shtatëqind e shtatëmbëdhjetë mijë e 

mailto:infrastruktura.arsimore@tirana.al
http://www.tirana.al/


nëntëqind e pesëdhjetë e tre) lekëpa tvsh,  me afat kohor të realizimit të studim 

projektimit 4 muaj. 

Loti VII Studim projektim,për objektin: Ndërtim i rrugëve Lagjia e re Shkozë, me 

vlerë studim – projektimi 2,961,735 (dy milion e nëntëqind e gjashtëdhjetë e njëmijë e 

shtatëqind e tridhjetë e pesë)lekë metvsh, me afat kohor të realizimit të studim 

projektimit 4 muaj. 

Loti VIII Studim projektim,për objektin: Ndërtim i rrugëve të brendshme Ibë e 

sipërme dhe rikualifikim i shesheve,  me vlerë studim- projektimi2,321,885 (dy milion 

e treqind e njëzet e njëmijë e tetëdhjetë e tetëdhjetë e pesë)  lekë pa tvsh, me afat kohor 

të realizimit të punimeve 3 muaj. 

Loti IX Studim projektim,për objektin: “Rehabilitimi i sheshit përpara degës së 

Thesarit Tiranë, Rruga “Mustafa Lleshi”, me vlerë studim- projektimi 1,344,466 (një 

milion e treqind e dyzet e katër mijë e katërqind e gjashtëdhjetë e gjashtë) lekë pa tvsh, 

me afat kohor të realizimit të studimi- projektimit 3 muaj. 

Loti X Studim projektim,për objektin: Ndërtim pedonale dhe korsi biçikletash në 

Liqenin e Thatë, me vlerë studim projektimi2,621,580 (dy milion e gjashtëqind e njëzet 

e një mijë e pesëqind e tetëdhjetë) lekë pa tvsh,  me afat kohor të realizimit të studim 

projektimit4 muaj. 

Loti XI Studim projektim,për objektin: Ndërtim pedonale, pistë vrapimi dhe korsi 

biçikletash në Liqenin e Farkës, me vlerë studim projektimi7,293,000 (shtatëmilion e 

dyqind e nëntëdhjetë e tremijë) lekë pa tvsh,  me afat kohor të realizimit të studim 

projektimit 6 muaj. 

 

4.Numri i referencës së procedurës/REF- 74967-10-12-2020 

Numri i referencës së procedurës/Loti 1 REF-74969-10-12-2020 

Numri i referencës së procedurës/Loti 2 REF-74971-10-12-2020 

Numri i referencës së procedurës/Loti 3 REF-74973-10-12-2020 

Numri i referencës së procedurës/Loti 4 REF-74975-10-12-2020 

Numri i referencës së procedurës/Loti 5 REF-74977-10-12-2020 

Numri i referencës së procedurës/Loti 6 REF-74979-10-12-2020 

Numri i referencës së procedurës/Loti 7 REF-74981-10-12-2020 

Numri i referencës së procedurës/Loti 8 REF-74983-10-12-2020 

Numri i referencës së procedurës/Loti 9 REF-74985-10-12-2020 

Numri i referencës së procedurës/Loti 10 REF-74987-10-12-2020 



Numri i referencës së procedurës/Loti 11 REF-74989-10-12-2020 

 

 

5. Fondi limit: 33,798,004  (tridhjetë e tre milion e shtatëqind e nëntëdhjetë e tetë mijë e katër) 

lekë pa tvsh 

6. Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin:   

Loti I Studim projektim,për objektin: “Rikualifikim bllokut që kufizohet nga “Teodor keko, 

Tom Plezha, Mikel Maruli dhe Loni Ligori” me afat kohor të realizimit të punimeve 4 muaj.  

Loti II Studim projektim,për objektin: “Ndërhyrje rehabilituese në rrugët “Kont Urani” dhe 

“Mihal Duri me afat kohor të realizimit të punimeve 3 muaj. Programi Menaxhimit të Rrugëve 

dhe Transportit. 

Loti III Studim projektim,për objektin: Rehabilitimi sheshit Wilson me afat kohor të realizimit 

të punimeve 3 muaj.  

Loti IV Studim projektim,për objektin: Ndërtimi i rrugës Shëngjin deri në fshatin Shën Mërime 

afat kohor të realizimit të studim projektimit 4 muaj. 

Loti V Studim projektim,për objektin: Ndërtimi i rrugës “Xhon Belushi” me afat kohor të 

realizimit të studim projektimit 3 muaj.  

Loti VI Studim projektim,për objektin: Rehabilitimi Unaza e Mesme – Faza IIme afat kohor të 

realizimit të studim projektimit 4 muaj. 

Loti VII Studim projektim,për objektin: Ndërtim i rrugëve Lagjia e re Shkozë me afat kohor të 

realizimit të studim projektimit 4 muaj. 

Loti VIII Studim projektim,për objektin: Ndërtim i rrugëve të brendshme Ibë e sipërme dhe 

rikualifikim i shesheve me afat kohor të realizimit të punimeve 3 muaj.  

Loti IX Studim projektim,për objektin: “Rehabilitimi i sheshit përpara degës së Thesarit 

Tiranë, Rruga “Mustafa Lleshi”, me afat kohor të realizimit të studimi- projektimit 3 muaj. 

Loti X Studim projektim,për objektin: Ndërtim pedonale dhe korsi biçikletash në Liqenin e 

Thatë me afat kohor të realizimit të studim projektimit 4 muaj. 

Loti XI Studim projektim,për objektin: Ndërtim pedonale, pistë vrapimi dhe korsi biçikletash 

në Liqenin e Farkës me afat kohor të realizimit të studim projektimit 6 muaj. 

Data: 23.10.2020 Ora: 11:00 

Vendi:www.app.gov.al , Bashkia e Tiranës, Tiranë 

 

8- Afati kohor për hapjen kërkesave për shprehje interesi: 

Data: 23.10.2020 Ora: 11:00 

Vendi:www.app.gov.al , Bashkia e Tiranës, Tiranë 
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Afati kohor për hapjen kërkesave për shprehje interesi: 

Data: 23.10.2020 Ora: 11:00 

Vendi:www.app.gov.al , Bashkia e Tiranës, Tiranë 
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