
 

 
Adresa Qendër Krujë ,Tel./Fax  00355  511 2 21 70  E-Mail  info@kruja.gov.al 

 

   
 

_________ _________ 
REPUBLIKA E SHQIPERISË 

BASHKIA KRUJË 

(NJESIA E PROKURIMIT PUBLIK) 

 

 

Nr.________Prot.                                                                                          Krujë,  më  04.05.2021 

 

FORMULARI I NJOFTIMIT TE KONTRATES 

 

 

 Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor 

           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 ”. 
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Adresa Qendër Krujë ,Tel./Fax  00355  511 2 21 70  E-Mail  info@kruja.gov.al 

 

 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] 

 

 Afati kohor për dorëzimin e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje:  

 

            Date  17.05.2021                                                            ora 11:00 

 

            Prokurim elektronik ne faqen zyrtare www.app.gov.al  

 

 Afati kohor për hapjen e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje :  

 

            Date  17.05.2021                                                            ora 11:00 

 

            Prokurim elektronik ne faqen zyrtare www.app.gov.al  

 

 

 

 

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR 
 

 

ARTUR BUSHI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Konceptoi:G.Halili 

Nr ekzemplareve:3k 
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