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                        ________________________________________________ 
 

REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

BASHKIA FIER 

DREJTORIA E PROKURIMIT PUBLIK 

 

 

Nr. _______  Prot.                                                                              Fier, më 12.01.2021 

 

 

Lënda:   Dërgohet Njoftimi i Kontratës në formë elektronike për tenderin “Blerje mjeti për 

transportin e mbetjeve urbane nga pika e transferimit të mbetjeve për në 

insenerator”, me burim financimi nga Buxheti i Bashkisë Fier     

 

   AGJENCISË SË PROKURIMIT PUBLIK 

TIRANË 

(për botim) 

 

 

BASHKIA FIER 

 

1. Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor 

Emri    Bashkia Fier  

Adresa   Lagja “Kastriot”, Rruga “Ramiz Aranitasi”,  Nr.15 

Tel/Fax  0698925904; 0695790882 

E-mail   prokurimetfier@gmail.com 

Faqja e Internetit www.bashkiafier.gov.al;  www.app.gov.al 

Personat pergjegjes N.Neço, E.Breshani,   

nikollaq.neço@bashkiafier.gov.al, ebreshani@bashkiafier.gov.al; 

 

 

2.  Lloji i procedurës se prokurimit:  Procedurë e hapur me mjete elektronike. 

 

3. Objekti  i kontratës/marrëveshjes kuadër: “Blerje mjeti për transportin e mbetjeve urbane 

nga pika e transferimit të mbetjeve për në insenerator’’     

 

4. Numri i referencës së procedurës/lotit:   REF-83844-01-12-2021 

 

http://www.bashkiafier.gov.al/
http://www.app.gov.al/
mailto:ebreshani@bashkiafier.gov.al
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5. Fondi limit: 12 000 000 (dymbedhjete milion) lekë pa TVSH. 

 

6. Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin:    

    Jo me vone se 50 (pesëdhjetë) dite nga nenshkrimi i kontrates.  

     

7. Afati kohor për dorëzimin e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje: 

    Data: 05/02/2021 (dd/mm/vvvv) Ora: 10:00. 

    Vendi: www.app.gov.al; Bashkia Fier. 

 

8. Afati kohor për hapjen e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje: 

    Data: 05/02/2021 (dd/mm/vvvv) Ora: 10:00. 

    Vendi: www.app.gov.al; Bashkia Fier. 

 

9. Te tjera: 

Operatori ekonomik qe do te rezultoj fitues ne perfundim te procedures se prokurimit, para 

lidhjes se kontrates duhet te kete dokumentacionin si me poshte: 

 Kopje te certifikates elektronike per fiskalizimin, per tatimpaguesit qe perdorin Platformen 

Qendrore te Faturave. 

 Kopje te certifikates elektronike per fiskalizimin dhe kopje te vlefshme te kontrates se lidhur me 

shoqerine e certifikuar per zgjidhjen softwere-ike ne perdorim, per tatimpaguesit qe leshojne 

faturat nepermjet software-ike. 

 (Ne zbatim te njoftimit te perbashket nr.8480 prot, date 30.12.2020 te Agjencise se Prokurimit 

Publik dhe Drejtorise se Pergjithshme te Tatimeve). 

 

 

 

 

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR 

______________________ 

Armando SUBASHI 
 

http://www.app.gov.al/
http://www.app.gov.al/

