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                     REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

                                          UJËSJELLËS KANALIZIME TIRANE SH.A. 

               DEPARTAMENTI I SHËRBIMEVE MBËSHTETËSE 

  DREJTORIA E PROKURIMEVE 

Nr. _______ Prot.                  Tiranë , më ___/___/ 2018 

FORMULARI I NJOFTIMIT TË KONTRATËS 

 

1. Autoriteti kontraktor: Ujësjellës Kanalizime Tiranë, Sh.a, me adresë rruga  “5 Maji” pranë 

Medresesë , Tiranë , me nr tel: +355 4 2225572. 

                  

2. Lloji i procedurës së prokurimit: “Proçedurë e hapur”. 

 

3. Numri i referencës së procedurës/lotit: REF- REF-67097-05-04-2018 

Numri i referencës së procedurës/lotit 1 REF-67101-05-04-2018 

Numri i referencës së procedurës/lotit 2 REF-67104-05-04-2018 

Numri i referencës së procedurës/lotit 3 REF-67106-05-04-2018 

Numri i referencës së procedurës/lotit 4 REF-67108-05-04-2018 

Numri i referencës së procedurës/lotit 5 REF-67110-05-04-2018 

Numri i referencës së procedurës/lotit 6 REF-67112-05-04-2018 

Numri i referencës së procedurës/lotit 7 REF-67114-05-04-2018 

Numri i referencës së procedurës/lotit 8 REF-67116-05-04-2018 

Numri i referencës së procedurës/lotit 9 REF-67117-05-04-2018 

Numri i referencës së procedurës/lotit 10 REF-67122-05-04-2018 

4. Objekti  i kontratës/marrëveshjes kuadër: “Mbikqyrja e punimeve të ndërtimeve dhe 

rikonstruksioneve të rrjetit të Ujësjellës Kanalizimeve për UKT sh.a. (Faza I)”. 

 

5. Fondi Limit : 8.934.587 (tetë milion e nëntëqind e tridhjetë e katër mijë e pesëqind e tetëdhjetë 

e shtatë) lekë pa TVSH, të ndarë në lote si më poshtë vijon. 

Loti I:  Mbikqyrja e punimeve për objektin: “Ndërtime rrjet shpërndarës Ujësjellësi ne rrugën 

"Gani Toptani", me fond limit të mbikqyrjes me vlerë 177.053 (njëqind e shtatëdhjetë e shtatë 

mijë e pesëdhjetë e tre) lekë pa TVSH. 

Loti II:  Mbikqyrja e punimeve për objektin: “Rikonstruksion rrjet Kanalizimi në Rrugën 

"Qazim Vathi“ me fond limit të mbikqyrjes me vlerë 553.055 (pesëqind e pesëdhjetë e tre mijë e 

pesëdhjetë e pesë) lekë pa TVSH . 

Loti III:  Mbikqyrja e punimeve për objektin: “Instalim i sistemit Ujëmatës elektromagnetik në 

Depot e Tiranës (Faza I)” me fond limit të mbikqyrjes me vlerë lekë 1.124.013 (një million e 

njëqind e njëzet e katër mijë e trembëdhjetë) lekë pa TVSH. 

Loti IV: Mbikqyrja e punimeve për objektin: “Linjë Trasmetimi Ujësjellësi nga Baseni i 

Presionit në dalje të tunelit Dajt-takimin me tubacionin e Depos Gurore (puseta e marrjes Fushe 
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Dushk)“ me fond limit të mbikqyrjes me vlerë 2.395.300 (dy million e treqind e nëntëdhjetë e 

pesë mijë e treqind) lekë pa TVSH. 

Loti V: Mbikqyrja e punimeve për objektin: “Rikonstruksion rrjet Ujesjellesi ne Rrugen e 

.Kavajes dhe ne Rrugen.M.Gjollesha” me fond limit të mbikqyrjes me vlerë 889.741 (tetëqind e 

tetëdhjetë e nëntë mijë e shtatëqind e dyzet e një) lekë pa TVSH. 

Loti VI: Mbikqyrja e punimeve për objektin: “Permiresim furnizimi me uje ne zonen e pallateve 

te Shkozes Adresa : Rruga "Ali Shefqeti" dhe Rikonstruksion tubacioni D-315 mm çelik dhe 

ndërtim rrjet shpërndarës nga Depo Partitar - Rrugen : Agush Gjergjevica” me fond limit të 

mbikqyrjes me vlerë 1.012.144 (një milion e dymbëdhjetë mijë e njëqind e dyzet e katër) lekë pa 

TVSH. 

Loti VII:  Mbikqyrja e punimeve për objektin: “Rikonstruksioni dhe rrethimi i depove ne 

Ujesjellesat Rajonal (Faza I)” me fond limit të mbikqyrjes me vlerë 1.468.637 (një million e 

katërqind e gjashtëdhjetë e tetë mijë e gjashtëqind e tridhjetë e shtatë) lekë pa TVSH. 

Loti VIII: Mbikqyrja e punimeve për objektin: “Asfaltimi i objekteve të investimeve dhe 

mirëmbajtjes së rrjetit UKT” me fond limit të mbikqyrjes me vlerë 238.125 (dyqind e tridhjetë e 

tetë mijë e njëqind e njëzet e pesë)lekë pa TVSH. 

Loti IX: Mbikqyrja e punimeve për objektin: “Ndertim rrjet shperndares Ujesjellesi ne Shkozen 

e siperme dhe Ndertim Depo uji” me fond limit të mbikqyrjes me vlerë 503.673 (pesëqind e tre 

mijë e gjashtëqind e shtatëdhjetë e tre) lekë pa TVSH. 

Loti X: Mbikqyrja e punimeve për objektin: “Ndertim kaptazhi 7 ne Shen –Meri” me fond limit 

të mbikqyrjes me vlerë 572.846 (pesëqind e shtatëdhjetë e dy mijë e tetëqind e dyzet e gjashtë) 

lekë pa TVSH. 

 

6. Burimi i financimit: Të ardhurat e SH.A Ujësjellës-Kanalizime, Tiranë. 

 

7.  Investim                 Shpenzim operativ x 

8. Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin: Sipas loteve. 

            Loti I:  30 dite duke nisur nga data e dorëzimit te sheshit të punimeve. 

            Loti II: 60 dite duke nisur nga data e dorëzimit te sheshit të punimeve. 

            Loti III: 90 dite duke nisur nga data e dorëzimit te sheshit të punimeve. 

            Loti IV: 180 dite duke nisur nga data e dorëzimit te sheshit të punimeve. 

            Loti V:  90 dite duke nisur nga data e dorëzimit te sheshit të punimeve. 

            Loti VI: 90 dite duke nisur nga data e dorëzimit te sheshit të punimeve. 

            Loti VII: 180 dite duke nisur nga data e dorëzimit te sheshit të punimeve. 

            Loti VIII: 12 muaj duke nisur nga data e nenshkrimit të kontrates. 

            Loti IX: 90 dite duke nisur nga data e dorëzimit te sheshit të punimeve. 

            Loti X: 60 dite duke nisur nga data e dorëzimit te sheshit të punimeve. 
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9. Afati kohor për dorëzimin e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje: 30.05.2018 Ora: 13:00: 

www.app.gov.al . 

 

10. Afati kohor për hapjen e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje: 30.05.2018 Ora: 13:00: 

www.app.gov.al 
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