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   REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

       BASHKIA TIRANË 

AGJENCIA E PARQEVE DHE REKREACIONIT 

 

 

Nr.               prot.                                                                       Tiranë, më        .       2021 

 

NJOFTIMI I KONTRATËS 

 

1. Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor 

Emri   Agjencia e Parqeve dhe e Rekreacionit 

Adresa   Rruga “Liman Kaba”, Parku Olimpik, Tiranë 

Tel   0697406281 

E-mail   prokurime@aprtirana.al / malvinalleshi@gmail.com 

Faqja e Internetit  www.aprtirana.al 

2.  Lloji i procedurës se prokurimit:  “ Marrëveshje Kuadër, E hapur” 

3. Numri i references  së procedurës: REF-83750-01-08-2021 

  Numri i referencës Loti 1: REF-83752-01-08-2021 

  Numri i referencës Loti 2: REF-83754-01-08-2021 

4. Objekti  i kontratës/marrëveshjes kuadër: “ Shpenzime për qeramarrje e ndarë 

në lote,” Loti 1 “Sera dhe Fidanishte” Loti 2 “Pus vaditje” 

 – Marrëveshje Kuadër - me një operator ekonomik ku të gjitha kushtet janë të 

përcaktuara - me afat 35 muaj  

5. Fondi limit total i loteve është: 14 255 400 (katërmbëdhjetë milion e dyqind e 

pesëdhjetë e pesë mijë e katërqind) lekë pa Tvsh. 

Loti 1: Qeramarrje “Sera dhe Fidanishte” për vitet: 

Për vitin 2021 është në vlerën 3 499 650 (tre milione e katërqind e nëntëdhjetë e nëntë 

mije e gjashtëqind e pesëdhjetë) lekë pa Tvsh (Për 11 Muaj). 

Për vitin 2022 është në vlerën 3 999 600 (tre milione e nëntëqind nëntëdhjetë e nëntë 

mijë e gjashtëqing ) lekë pa Tvsh. 

Për vitin 2023 është në vlerën 3 999 600 (tre milione e nëntëqind nëntëdhjetë e nëntë 

mijë e gjashtëqind) lekë pa Tvsh. 

 

Totali për 3 vite është 11 498 850 (njëmbëdhjetë million e katërqind e nëntëdhjetë e tetë 

mijë e tetëqind e pesëdhjetë) lekë pa Tvsh 

 

Loti  2: Qeramarrje “Pus vaditje” për vitet: 

Për vitin 2021 është në vlerën 838 950 (tetëqind e tridhjetë e tetë mijë e nëntëqind e 

pesëdhjetë) lekë pa Tvsh. 
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Për vitin 2022 është në vlerën 958 800 (nëntëqind e pesëdhjetë e tetë mijë e tetëqind) 

lekë pa Tvsh. 

Për vitin 2023 është në vlerën 958 800 (nëntëqind e pesëdhjetë e tetë mijë e tetëqind) 

lekë pa Tvsh. 

Totali për 3 vite është 2 756 550 (dymilion e shtatëqind e pesëdhjetë  e gjashtë mijë e 

pesëqind e pesëdhjetë) lekë pa Tvsh 

 

6. Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin: Nga data e nënshkrimit 

të marrëveshjes kuadër deri më 31.12.2023, për të dy lotet. 

7. Afati kohor për dorëzimin e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje: 03/02/2021,  

Ora: 10:30 

8. Afati kohor për hapjen e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje: 03/02/2021,  

Ora: 10:30 

 

 

 

 

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR 

Erinda FINO 

 
 


