
Buletini i Posaçëm Nr. 107 datë 8 Korrik 2021                               Agjencia e Prokurimit Publik 
 

 
Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Këshilli i Ministrave    Tel.+ 355 4 22 77 510        https://www.app.gov.al           13/14  

 

KONTRATA TË NËNSHKRUARA PËR 
PROCEDURA TË KUFIZUARA 

 
BASHKIA DURRËS 

FORMULARI I KONTRATËS SË NËNSHKRUAR PËR PUBLIKIM 
 

1.Emri dhe adresa e autoritetit përgjegjës 
Emri    Bashkia Durrës           (personi përgjegjës njësia prokurimit) 
Adresa   Sheshi “Liria”, Qyteti Durrës 
Tel/Fax  052 22 23 10  (052 22 23 10) 
E-mail   info@durres.gov.al (njesia.prokurimeve@durres.gov.al, 
Faqja e Internetit www.durres.gov.al 

 
2.  Lloji i procedurës: Tender i Kufizuar (në kuadër të procesit të rindërtimit) 
 
3. Numri i referencës së procedurës/lotit: : REF-94796-05-06-2021 
 
4. Objekti  i kontratës/marrëveshjes kuadër:  “Mbikqyrje, Sistemimi i territorit, lirimi i sheshit dhe 
kthimin e sipërfaqes në kuotë për ndërtimin e 44 (dyzet e katër) njësive  indivduale të banimit në 
njësinë administrative Ishëm, Bashkia Durrës” 
 
5. Fondi limit: 1’210’906 (një milion e dyqind e dhjetë mijë e nëntëqind e gjashtë) lekë. 

 

6. Vlera totale përfundimtare e kontratës (duke përfshirë lotet opsionet dhe nenkontraktimin): 
    

Vlera 1.103.590 (pa  TVSH) Monedha leke 
    

        Vlera  e nenkontraktimit______________me Tvsh Monedha __________________ 
 
7. Data e lidhjes së kontratës: 28.06.2021 
 
8. Emri dhe adresa e kontraktorit /nenkontraktorit 
Emri    BOE HYDRO-ENG CONSULTING + BN PROJECT shpk 
Adresa Durrës Rruga Ahmet Ramzoti, Lagja nr. 18, Rajoni nr.5, nr.Pasurie 29/70+1-

211, Zona kadastrale 8511 
Nr. NIPT                     M11417503F + L21305035S 

 
 

BASHKIA KRUJË 
FORMULARI I NJOFTIMIT TË KONTRATËS SË NËNSHKRUAR 

 
1.Emri dhe adresa e autoritetit përgjegjës 

 Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor 

mailto:info@durres.gov.al
mailto:njesia.prokurimeve@durres.gov.al
http://www.durres.gov.al/
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Emri     Bashkia Krujë. 
Adresa    Sheshi “ Mustafa Merlika (Kruja)”, Qender Kruje 
Tel/Fax   051122170 
E-mail     info@kruja.gov.al  
Faqja në Internet     www.kruja.gov.al  

 Emri dhe adresa e Personit Përgjegjës 
Emri       Genc  Halili 
Adresa                 Bashkia  Kruje , Adresa Qendër Krujë ,Tel./Fax  00355  511 2 21 70                               
E-mail      genc.halili@kruja.gov.al   
 

 Lloji i procedurës së prokurimit: “E  Kufizuar”,  në formen e Marrëveshjes Kuadër në kuadër 

të procesit të rindërtimit.    
Shenim-Ligji i aplikueshem ne kete procedure prokurimi eshte ligji nr. 162/2020 ‘’Për 
Prokurimin Publik’’ 

 
 Objekti i kontratës/marrëveshjes kuadër: ‘’Mbikqyrja e punimeve per objektin, ‘’Ndertimi i 

objektit te Polit te Ri Administrativ, Njesia Administrative Bubq Bashkia Kruje, ne kuader te 
procesit te rindertimit’’. 
 

 Numri i referencës së procedurës/lotit :   REF-94478-05-04-2021. 
 

 Fondi limit  / vlera e përafërt e kontratës /marrëveshjes kuadër: 2’287’356(dymilione dyqind 
e tetedhjete e shtate mije e treqind e pesedhjete e gjashte ) lekë pa t.v.sh,   

 
 Burimi i financimit:Te ardhurat e Bashkise Kruje sipas planifkimit te buxhetit te miratuar me 

VKB nr.105  date 28.12.2020  “Per miratimin e buxhetit te vitit 2021 ”. 
 Kohëzgjatja e kontratës/marrëveshjes kuadër ose afati kohor për ekzekutimin: Kohëzgjatja e 

vlefshmerise së Marrëveshjes Kuadër do të jetë  per nje afat maksimal prej 12(dymbedhjete) 
muaj nga data e nenshkrimit te marreveshjes kuader .  

 Afati i kryerjes se sherbimit: Nga data e lidhjes se kontrates se sipermarrjes se zbatimit te 
punimeve deri ne perfundim te tyre  [afati 04( kater ) muaj] 

 
 Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Posaçëm Nr. 68 datë 5 Maj 2021 

 Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  X oferta ekonomikisht më e favorshme çmimi më i ulët  

 Vlera totale përfundimtare e kontratës (duke përfshirë lotet opsionet dhe nenkontraktimin) 
eshte  1'822’884 (njemilion e teteqind e njezet e dy mije e teteqind e teteqind e tetedhjete e 
kater ) leke pa t.v.sh 

 Shenim: Nuk aplikohet TVSH-ja  
 

 Data e lidhjes së kontratës: Nr.4477 Prot Date 01.07.2021 
 

 Emri dhe adresa e kontraktorit /nenkontraktorit 
            Emri :              ‘’ERALD-G’’ sh.p.k  

Adresa  :            Diber Maqellare Herbel Zyra në katin e parë 
Nr. NIPT   :       K36306784K 

mailto:info@kruja.gov.al
http://www.kruja.gov.al/
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