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BASHKIA LEZHË 

Nr._______Prot.                                                                                             Date _____/_____/2021 

 

Njoftimi i kontrates për t’u plotësuar nga Autoriteti Përgjegjës, i cili do të publikohet në 

Buletinin e Njoftimeve Publike 

 

1. Emri dhe adresa e autoritetit  pergjegjës 

Emri    Bashkia Lezhe 

Adresa   L. Skenderbeg, Sheshi “Gjergj Kastrioti”, 4501, Lezhe 

Personi Pergjegjes Reinis Çela 

Tel/Fax  0694340861 

E-mail   reinis.cela@bashkialezhe.gov.al 

Faqja e Internetit Lezha.gov.al 

2.  Lloji i procedurës se prokurimit:  Procedure e Pershpejtuar Rindertimi/ Pune 

3. Objekti  i kontratës/marrëveshjes kuadër: “Riforcimi dhe Rikonstruksioni i Biblotekes "Gjergj 

Fishta" dhe Pallatit te Kultures "Dede Ndue Lazri", ne Bashkine Lezhe”. 

4. Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-09565-10-26-2021 

5. Fondi / vlera e përafërt e kontratës: 241,578,098 (dyqind e dyzet e nje milion e pesëqind e 

shtatëdhjetë e tete mije e nentedhjete e tete) Lek pa Tvsh, nga këto: 

- Fondi limit per realizimin e punëve te ndertimit me objekt: “Perforcimi dhe rikonstruksioni 

i Godines se Biblotekes “Gjergj Fishta”, eshte 114,037,605 (njëqind e katërmbëdhjetë milion 

e tridhjete e shtate mije e gjashtëqind e pese) Lek pa Tvsh,  

- Fondi limit per realizimin e punëve te ndertimit me objekt: “Perforcimi dhe rikonstruksioni 

i Pallatit te Kulturës “Dede Ndue Lazri”, eshte 127,540,493 (njëqind e njëzet e shtate milion 

e pesëqind e dyzet mije e katërqind e nentedhjete e tre) Lek pa Tvsh. 

6. Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin: 12 Muaj nga data e nenshkrimit te 

marreveshjes kuader. 

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

 Data: 08/11/2021 (dd/mm/vvvv)   Ora: 10:00 

Vendi: www.app.gov.al 

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

Data: 08/11/2021 (dd/mm/vvvv)   Ora: 10:00 

Vendi: www.app.gov.al 
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Shenim: Per kete Procedure Prokurimi Ligji i zbatueshëm eshte Ligji Nr. 162/2020 “Per Prokurimin 

Publik”, si dhe Akti Normativ nr. 9, datë 16.12.2019 “Për përballimin e pasojave të fatkeqësisë 

natyrore”. 

 

TITULLARI AUTORITETIT KONTRAKTOR 

K R Y E T A R I 

Pjerin NDREU 
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