
Njoftimi i kontratës 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 Librazhd 

Adresa   Sheshi “Gjorg Golemi” Librazhd 

Personi  Pergjegjes   : Selida Kerçini 

Tel/Fax  ___ 

E-mail   info@bashkialibrazhd.gov.al 

 selidakercini@gmail.com  

Faqja në Internet www.app.gov.al 

 

2. Lloji i procedurës se prokurimit:  Kerkese per propozim -Mallra duke kaluar ne marreveshje 

kuader .  

3. Objekti  i kontratës : “Blerje tuba per kanalet vaditese ”. 

4. Fondi limit : 1 665 680 (nje milion e gjashteqind e gjashtedhjete e pese mije e gjashteqind e 

tetedhjete) leke pa tvsh. Ky fond përbën vlerën e pritshme të kontratave që mund të lidhen 

gjatë marrëveshjes kuadër. Bazuar në Udhëzimin e APP-së nr.6 datë 16.01.2018 “Për 

përdorimin e marrëveshjes kuadër dhe zhvillimin e saj me mjete elektronike”, pika 7.3, 

ndryshuar me Udhëzimin e APP-së nr.15 datë 26.11.2018, ofertimi nga operatorët 

ekonomikë do të bëhet me shumatoren e çmimeve për njësi.  

 

Shumatorja e çmimeve për njësi  eshte 16 210(gjashtembedhjete mije e dyqind e dhjete) 

leke pa tvsh.  

5. Numri i referencës së procedurës/lotit  REF-89792-03-11-2021 

6.  Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin: 12 muaj nga data e nenshkrimit e 

marrëveshjes kuadër sipas kërkesës së Autoritetit Kontraktor.      

7-  Afati kohor për dorëzimin e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje: date 23.03.2021,  ora 

08:30 

 

8-  Afati kohor për hapjen e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje: date 23.03.2021,  ora 08:30 

 

Sqarim: 

Referuar njoftimit të përbashkët të Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve dhe  Agjensisë së 

Prokurimeve Publike me nr.8480 prot datë 30.12.2020,  ku kërkohet që “...prej datës 1 janar 

2021 tatimpaguesit, të cilët kryejnë transaksione shitje me entet publike, kanë detyrimin ligjor që 

të lëshojnë fatura elektronike për mallrat apo shërbimet e shitura”. 

Konkretisht Ju informojmë se për nënshkrimin e kontratës publik në përfundim të procedurës 

operatori ekonomik fitues duhet të ketë: 

mailto:info@bashkialibrazhd.gov.al
mailto:selidakercini@gmail.com


 Kopje të Certifikatës elektronike për Fiskalizimin për tatimpaguesit që përdorin 

Platformën Qendrore të Faturave. 

 Kopje të Certifikatës elektronike për Fiskalizimin dhe Kopje të vlefshme të Kontratës së 

lidhur me Shoqërinë e Certifikuar për zgjidhjen softuerë në përdorim, për tatimpaguesit 

që lëshojnë faturat nëpërmjet  zgjidhjes software-ike. 

 

PERSONI I AUTORIZUAR I TITULLARIT TE AUTORITETIT KONTRAKTOR 

 

SEKRETARI I PERGJITHSHEM 

 

BAJRAM PISHKASHI 


