
 

 

 

 

 

Drejtuar: Agjencisë së Prokurimit Publik 
                 Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Tiranë. 

 

Lënda: Për proçedurën e prokurimit me objekt: me objekt: “Studim Projektimi në kuadër të 

procesit të rindërtimit në zonën e re zhvillimore “Kombinat” 

 

 

 

FORMULARI I NJOFTIMIT TË KONTRATËS 

 

 

1. Emri dhe adresa e autoritetit përgjegjës 

 

1.1 Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor 

Emri:                           Bashkia e Tiranës 

Adresa   Sheshi Skënderbej,Nd. 2, Kodi postar 1001, 

Tel/Fax  00 355 4 22 56 799 

E-mail   infrastruktura.arsimore@tirana.al 

Faqja e Internetit www.tirana.al 

 

2.  Lloji i procedurës se prokurimit:  Tender i Kufizuar (në kuadër të procesit të 

 rindërtimit) 

 

3. Numri i referencës së procedurës/lotit REF-01543-07-23-2021 

 

4. Objekti  i kontratës/marrëveshjes kuadër: “Studim Projektimi në kuadër të procesit të 

rindërtimit në zonën e re zhvillimore “Kombinat” 

 

5. Fondi / vlera e përafërt e kontratës 29,035,129  (njëzet e nëntë milion e tridhjetë e pesëmijë 

e njëqind e njëzet e nëntë ) lekë pa tvsh 

 

 

6.Burimi i financimit:     Buxheti i shtetit X,  Te ardhura  ,    Grante,  donacione etj    

 

Investim  X, Shpenzim operativ   

mailto:infrastruktura.arsimore@tirana.al
http://www.tirana.al/


 

7.Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin: 

 

Kohëzgjatja e Marrëveshjes Kuadër do të jetë 24 muaj. Kohëzgjatja e kontratës/kontratave do të 

jetë  5 (pese) muaj kalendarike duke nisur nga dita e lidhjes së kontratës. 

 

 

6. Afati kohor për dorëzimin e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje:  

 

Data: 09.08.2021 Ora:11:00 

 

 

7- Afati kohor për hapjen e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje:  

 

Data: 09.08.2021 Ora:11:00 

 

Sqarim:   

Në bazë të udhëzimit të përbashkët datë 30.12.2020 nr.prot 25366 dhe nr.prot 8480 midis 

Agjencisë të Prokurimit Publik si dhe Drejtorisë të Përgjithshme të Tatimeve ju informojmë se 

për nënshkrimin e një kontrate publike në përfundim të procedures të prokurimit operatori 

ekonomik duhet të ketë: 

-Kopje të certificates elektronike për fiskalizimin, për tatimpaguesit që përdorin platformën 

qëndrore të Faturave.  

 

- Kopje të certificates elektronike për fiskalizimin dhe kopje të vlefshme të kontratës së lidhur 

me shoqërinë e çertifikuar për zgjidhjen softëerike në përdorim, për tatimpaguesit që lëshojnë 

faturat nëpërmjet zgjidhjes softëerike. 

 

 

 

  

 


