
  
REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

BASHKIA KAMËZ 
Nr.____prot                                                                                                    Kamëz, më ____.___.2020 

 

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 Kamez 

Adresa                “Bulevardi Blu” nr.492 Kamez  Tiranë 

Tel/Fax     +355 47 200 177 

E-mail                             bashkiakamez@gmail.com 

Adresa e Internetit https://kamza.gov.al/ 

Emri dhe adresa e personit përgjegjës: 

Emri                               Shpresa Xhakrosa 

Adresa                            Kamëz 

Tel/Fax      0672554444 

E-mail                            deviklevi@hotmail.com 

 

2.  Lloji i procedurës se prokurimit: Kërkesë për propozim 

 

3. Objekti  i kontratës/marrëveshjes kuadër :Mbikqyrje punimesh per objektet: "Ndertimi i 
rrugeve ne zonen e Kamzes+KUN Rr. Bathore 5 ‘ 
Te ndare ne lote: 

 Loti i Parë:“Mbikqyrje e punimeve për objektin:  Ndertim rruga "Harku i Triumfit "Valiasi 

i Ri. 

 Loti i Dytë “Mbikqyrje e punimeve për objektin: “Ndertim rruga "Lure + Fatos Çupi" 

Laknas. 

 Loti i tretë:  “Mbikqyrje e punimeve për objektin: Ndertim Rruge "Azem 

Galica(trotuare)+,Rruga Baldushk+ Rruga "Europa" seg. 

 Loti i katërt  “";Mbikqyrje e punimeve për objektin: Ndertim Rruga "Sllove";"Prezë" "Asim 

Vokshi";"Ali Pashë Tepelena";"Farkë"; "Berxullë"seg; "Berxullë"seg;"Farkë “ 

 Loti i pestë  “Mbikqyrje e punimeve për objektin: Ndertim KUN Rruget Bathore 5 

 Loti i gjashtë“Mbikqyrje e punimeve për objektin: Ndertim Rruga "Pekini", Rekjaviku, 

Policani+ seg.paralel me Rr. Polican. 

 Loti i shtatë  “Mbikqyrje e punimeve për objektin: Ndertim Rruga "Klenje","Paralel me 

Bushtricen 2","Fajza","Gryke Çaje" 

4. Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-72014-09-16-2020 
Loti I :       REF-72019-09-16-2020 

https://kamza.gov.al/
mailto:deviklevi@hotmail.com


Loti II:      REF-72021-09-16-2020 
Loti III :    REF-72023-09-16-2020 
Loti IV:     REF-72025-09-16-2020 
Loti V:       REF-72028-09-16-2020 

Loti VI:     REF-72030-09-16-2020 
Loti VII :   REF-72032-09-16-2020 

5. Fondi limit; 4,506,521(katër milion e pesëqind e gjashtëmijë e pesëqind  e njëzet e një)   lekë 

pa tvsh i ndare ne lot si me poshte: 
Loti i Parë:“Mbikqyrje e punimeve për objektin:  Ndertim rruga "Harku i Triumfit "Valiasi i  

r) lekë pa tvsh.me fond limit 1,252,344 (nje milion e  dyqind e pesëdhjetë e dymijë e treqind e 

dyzet e katër ) lekë pa tvsh. 

 Loti iDytë “Mbikqyrje e punimeve për objektin: “Ndertim rruga "Lure + Fatos Çupi" Laknas. 

me fond limit 534,866(pesëqind e tridhjetë e katër mijë e tetëqind e gjashtëdhjetë egjashtë) lekë 

pa tvsh. 

Loti i Tretë: “Mbikqyrje e punimeve për objektin: Ndertim Rruge "Azem 

Galica(trotuare)+,Rruga Baldushk+ Rruga "Europa" seg."me fond limit 832,434 (tetëqind e 

tridhjetë e dymijë e katërqind e tridhjetë e katër) lekë pa tvsh. 

 Loti i Katërt “Mbikqyrje e punimeve për objektin: Ndertim Rruga "Sllove";"Prezë" "Asim 

Vokshi";"Ali Pashë Tepelena";"Farkë"; "Berxullë"seg; "Berxullë"seg;"Farkë,me fond limit 

638,028 (gjashtëqind e tridhjetë e tetëmijë e njëzet e tetë) lekë pa tvsh. 
Loti i pestë  “Mbikqyrje e punimeve për objektin: Ndertim KUN Rruget Bathore 5 me fond 

limit 350,687(treqind e pesëdhjetë mijë e gjashtëqind e tetëdhjetë e shtatë) lekë pa tvsh. 
Loti i gjashtë “Mbikqyrje e punimeve për objektin: Ndertim Rruga "Pekini", Rekjaviku, 

Policani+ seg.paralel me Rr. Policanme fond limit 548,383 (pesëqind e dyzet e tetëmijë e 

treqind e tetëdhjetë e tre) lekë pa tvsh. 
Loti i shtatë  “Mbikqyrje e punimeve për objektin: Ndertim Rruga "Klenje","Paralel me 

Bushtricen 2","Fajza","Gryke Çaje"me fond limit 349,779(treqind e dyzet e nëntëmijë e 

shtatëqind e shtatëdhjetë e nëntë) lekë pa tvsh 

 

6. Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin:   _______ 

Për Lotin e parë afati:Nga momenti i lidhjes së kontratës së sipërrmarjes për zbatimin e 

punimeve deri në përfundimin e punimeve (142(njëqind e dyzet e dy) ditë puneduke nisur nga 

dita e lidhjes së kontratës. 
Për Lotin e dytë afati:Nga momenti i lidhjes së kontratës së sipërrmarjes për zbatimin e 

punimeve deri në përfundimin e punimeve (123 (njëqind e njëzet e tre) dite pune  duke nisur 

nga dita e lidhjes së kontratës. 

PërLotin e tretë:Nga momenti i lidhjes së kontratës së sipërrmarjes për zbatimin e punimeve 

deri në përfundimin e punimeve (120 (njëqind e njëzet) dite pune  duke nisur nga dita e lidhjes 

së kontratës. 

PërLotin e katërt: Nga momenti i lidhjes së kontratës së sipërrmarjes për zbatimin e 

punimeve deri në përfundimin e punimeve (190 (njëqind enëntëdhjetë) dite pune  duke nisur 

nga dita e lidhjes së kontratës. 

Për Lotin e pestë afati:Nga momenti i lidhjes së kontratës së sipërrmarjes për zbatimin e 

punimeve deri në përfundimin e punimeve (39(tridhjetë e nëntë ) ditë puneduke nisur nga dita 

e lidhjes së kontratës. 



Për Lotin e gjashtë afati: Nga momenti i lidhjes së kontratës së sipërrmarjes për zbatimin e 

punimeve deri në përfundimin e punimeve (120 (njëqinde njëzet) dite pune  duke nisur nga 

dita e lidhjes së kontratës. 

PërLotin e shtatë:Nga momenti i lidhjes së kontratës së sipërrmarjes për zbatimin e 

punimeve deri në përfundimin e punimeve (105 (njëqind e pesë) dite pune  duke nisur nga dita 

e lidhjes së kontratës. 

7- Afati kohor për dorëzimin e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje:_____ 

Data: 28.09.2020Ora: 09:00 

Vendi: www.app.gov.al , Bashkia Kamez 

8- Afati kohor për hapjen e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje:_______ 

Data: 28.09.2020Ora: 09:00 

Vendi: www.app.gov.al , Bashkia Kamez 

 

 

 

 

Nepunesi i Autorizuar 

Hasan BARA 

 

_____________________________________ 

Zv.KRYETAR /DREJTOR KABINETI 
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