BASHKIA DURRËS

Njoftimi i kontratës

1. Emri dhe adresa e autoritetit përgjegjës
Emri
Adresa
Tel/Fax
E-mail
Faqja e Internetit

Bashkia Durrës
(personi përgjegjës z.Arten Zhiti)
Sheshi “Liria”, Qyteti Durrës
052 22 23 10
(0692239217)
info@durres.gov.al (njesia.prokurimeve@durres.gov.al,
arten.zhiti@durres.gov.al)
www.durres.gov.al

2. Lloji i procedurës se prokurimit: Tender i Kufizuar (në kuadër të procesit të
rindërtimit)
3. Objekti i kontratës/marrëveshjes kuadër : Mbikëqyrje për: Rikonstruksion ose
riparimin e mjediseve në bashkëpronësi ose të përbashkëta në ndërtesa pallat, në kuadër të
procesit të rindërtimit
4. Numri i referencës së procedurës/lotit : REF-71327-09-11-2020
5. Fondi/ kostoja e pritshme e kontratës : 11,179,000 (njëmbëdhjetë milion e njëqind e
shtatëdhjet e nëntë mijë) lekë
6. Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin:
Afati i realizimit te mbikqyrjes se punimeve do te jete i njejte me afatin e realizimit te
punimeve nga shoqeria ndertimore e cila do te zbatoje punimet.
Afatet e realizimit te punimeve jane publikuar si me poshte vijon:
Loti 1: 72 ditë, Loti 2: 84 ditë, Loti 3: 80 ditë, Loti 4: 76 ditë, Loti 5: 82 ditë, Loti 6: 86
ditë, Loti 7: 70 ditë, Loti 8: 78 ditë, Loti 9: 74 ditë
P.S: Afatet e publikuara me siper mund te jene te ndryshushem ne varesi te ofertes
fituese te cilet do te realizojne punimet.
Kohëzgjatja e Marrëveshjes Kuadër: 12 muaj
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7. Afati kohor për dorëzimin e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje:
Data: 24.09.2020
Ora: 10:oo
Vendi: Prokurim elektronik www.app.gov.al
8- Afati kohor për hapjen e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje:
Data: 24.09.2020
Ora: 10:oo
Vendi: Bashkia Durrës, Prokurim elektronik www.app.gov.al

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR
ZËVENDËSKRYETAR
Emiriana Sako

Konceptoi:

Sp.Sekt.Prokurimeve: A.Kaçupi
Sp.Sekt.Prokurimeve: M.Dyrmishi

Pranoi: Përgj. Sekt.prokurimeve: A.Zhiti
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