
      
R  E  P  U  B  L  I  K  A    E    S  H  Q  I  P  Ë  R  I  S  Ë 

 BASHKIA KOLONJË 

ADRESA SHESHI “RILINDJA”                               TEL 08122225 ;22 32      FAX 08122225  

e-mail: bashkia.kolonje@gmail.com    

 

Nr______Prot                                                                                       Kolonjë më ___/___/ 2021 

 

Lënda: Formulari i Njoftimi i kontratës 

 

1. Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor 

Emri    Bashkia Kolonjë 

Adresa   Sheshi “ Rilindja ” 

Tel/Fax  +355 812 23173 ; 08122225 ; 2232 

E-mail   bashkia.kolonje@gmail.com 

Faqja e Internetit http://www.kolonja.gov.al 

 

2.  Lloji i procedurës se prokurimit :  “E HAPUR”, “MALLRA”, me LOTE prokurim me 

mjete elektronike. 

3. Objekti  i kontratës : Blerje karburant GAZOIL 10 ppm dhe Benzine (Premium Unl 10 

ppm) për vitin 2021 dhe 2022. 

Loti nr.1 Blerje karburant GAZOIL 10 ppm për vitin 2021 dhe 2022, 

 

Loti nr.2 Blerje karburant Benzine (Premium Unl 10 ppm) për vitin 2021 dhe 2022. 

 

4.Numri i referencës së procedurës : REF-87573-02-18-2021 

Loti 1: REF-87664-02-19-2021 

Loti 2: REF-87667-02-19-2021 

 

5. Fondi limit total: 29,166,667 (Njëzetëenëntëmilionenjëqindegjashtëdhjetëegjashtëmijëe 

gjashtë qindegjashtëdhjetëeshtatë) lekë pa Tvsh. 

Loti nr.1 Blerje karburant GAZOIL 10 ppm për vitin 2021 dhe 2022,me fond limit 28,866,667 

(Njëzetëetetëmilionetetëqindegjashtëdhjetëegjashtëmijëegjashtëqindegjashtëdhjetëeshtatë) 

lekë pa tvsh. 
Loti nr.2 Blerje karburant Benzine (Premium Unl 10 ppm) për vitin 2021 dhe 2022,me fond 

limit 300,000 (Treqindmijë) lekë pa tvsh. 

 

6. Burimi i Financimit: Vënë në dispozicion nga buxheti i bashkisë transferta e 

pakushtezuar , specifike dhe të ardhurat e vitit 2021. 

 

7. Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin:  

Kohëzgjatja në muaj  ose ditë  

ose  

duke filluar  nga nënshkrimi i marreveshjes kuader  me përfundim në  24 (njezet e kater) muaj. 

 

 

 



 

 

8- Afati kohor për dorëzimin e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje:   

Data: 19 / 03 /2021 (dd/mm/vvvv)   Ora: 11 : 00 

Vendi: www.app.gov.al Bashkia Kolonjë. 

 

9- Afati kohor për hapjen e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje:  

Data: 19 / 03 /2021 (dd/mm/vvvv)   Ora: 11 : 00 

Vendi: www.app.gov.al Bashkia Kolonjë. 

 

 

10. 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 /OSE PERSONI I                            

AUTORIZUAR PREJ TIJ 

KRYETARI 

ERION ISAI 

(emri, mbiemri, firma, vula) 

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

