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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: “Kërkesë për Propozim”

3. Objekti i prokurimit: “Mbikqyrja e punimeve të ndërtimeve dhe rikonstruksioneve të rrjetit të
Ujësjellës Kanalizimeve për UKT sh.a. Faza III ”

4. Fondi Limit : 958,134(nëntëqind e pesëdhjetë e tetë mijë e njëqind e tridhjetë e katër) lekë pa

TVSH, të ndarë në lote si më poshtë vijon:

Loti I: Mbikqyrja e punimeve për objektin: “Vendosje ujëmatësash në kolektorët Dn-1200

mm, Dn-1000 mm dhe Dn-700 mm” me fond limit të mbikqyrjes me vlerë 181,086 (njëqindë e

tetëdhjetë e një mijë e tetëdhjetë e gjashtë) lekë pa TVSH dhe me fond limit të projektit prej

7,545,254 (shtatë milion e pesëqind e dyzet e pesë mijë e dyqind e pesëdhjetë e katër) lekë pa

TVSH.

Loti II: Mbikqyrja e punimeve për objektin: “Sistemim i perroit te hapur ne rrugen

Dashamir Fagu“ me fond limit të mbikqyrjes me vlerë 238,114 (dyqind e tridhjetë e tetë mijë e

njëqind e katërmbëdhjetë) lekë pa TVSH dhe me fond limit të projektit prej 9,524,569 (nëntë

milion e pesëqind e njëzet e katër mijë e pesëqind e gjashtëdhjetë e nëntë) lekë pa TVSH.

Loti III: Mbikqyrja e punimeve për objektin: “Ndërtim rrjet furnizimi me ujë dhe

Kanalizimi të godinave të banimit në territorin e Ish Repartit Ushtarak Nr.8837” me fond

limit të mbikqyrjes me vlerë 355,993 (treqind e pesëdhjetë e pesë mijë e nëntëqind e nëntëdhjetë

e tre) lekë pa TVSH dhe me fond limit të projektit prej 14,239,746 (katërmbëdhjetë milion e

dyqind e tridhjetë e nëntë mijë e shtatëqind e dyzet e gjashtë) lekë pa T.V.SH

Loti IV: Mbikqyrja e punimeve për objektin: Mbikqyrja e punimeve për objektin:

“Furnizimi me ujë dhe rrjet Kanalizimi për objektin: “ Rehabilitimi i vendbanimeve të

Komunitetit Rome” me fond limit të mbikqyrjes me vlerë 182,941 (njëqind e tetëdhjetë e dy

mijë e nëntëqind e dyzet e një) dhe me fond limit të projektit prej 7,622,579 (shtatë milion e

gjashtëqind e njëzet e dy mijë e pesëqind e shtatëdhjetë e nëntë) lekë pa TVSH.

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

6. Investim Shpenzim operativ x
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7. Afati për kryerjen e shërbimit: Sipas loteve.

Loti I: 15 dite nga data e nënshkrimit të kontrates.

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

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

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

8. Data e zhvillimit të tenderit është: Data 08/11/2017 ora 09:00 në www.app.gov.al

9. Afati i fundit për dorëzimin e ofertave është: Data 08/11/2017 ora 09:00 në www.app.gov.al.
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