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                                                      REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

                         UJËSJELLËS KANALIZIME TIRANE SH.A. 

                                   DREJTORIA E PROKURIMEVE 

                     SEKTORI I INVESTIMEVE DHE PROJEKTEVE 

 

FORMULARI I NJOFTIMIT TË KONTRATËS 

 

 

Autoriteti kontraktor: Ujësjellës Kanalizime sh.a. Tiranë NIPT L72320033P  

Adresa: Rruga Kavajes Nr.133,Njesia administrative Nr.6,Kodi Postar 1027,  

Tel: 00 355 2240978, info@ukt.al.  

Personi (at)  përgjegjës për prokurimin: IG 

Tel/faks  0697054843 

E-mail   ilir.gavoçi@ukt.al 

 

Lloji i procedurës së prokurimit: “Procedurë e hapur e thjeshtuar”. 

Numri i referencës së procedurës/lotit : REF-12005-11-18-2021 

Numri i referencës së procedurës/lotit 1 REF-12009-11-18-2021 

Numri i referencës së procedurës/lotit 2 REF-12011-11-18-2021 

Numri i referencës së procedurës/lotit 3 REF-12013-11-18-2021 

 

Objekti  i kontratës/marrëveshjes kuadër: “Mbikëqyrje e punimeve të ndërtimeve dhe 

rikonstruksionit të rrjetit të Ujësjellës Kanalizimeve për UKT sh.a faza III” të ndarë në lote si më 

poshtë vijon: 

Loti 1 Mbikëqyrje punimeve për objektin “Ndërtim dhe rikonstruksion rrjet kanalizimi” . 

 

Loti 2 Mbikëqyrje e punimeve për objektin “Ndërtim dhe Rikonstruksion rrjet ujësjellësi në qytetin e 

Tiranës " . 
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Loti 3 Mbikëqyrje e punimeve për objektin “Rikonstruksion i linjës Dj-140mm PE nga Depo Gurore e Vjetër 

Dajt- Depo Gurore” . 

Fondi Limit : Fondi limit në total 1.839.357(Një milion e tetëqind e tridhjetë e nëntë mijë e treqind 

e pesëdhjetë e shtatë) lekë pa TVSH të ndarë në lote si më poshtë vijon: 

Loti 1 Mbikëqyrje punimeve për objektin “Ndërtim dhe rikonstruksion rrjet kanalizimi” me fond limit 

590.261 (Pesëqind e nëntëdhjetë mijë e dyqind e gjashtëdhjetë e një) lekë pa t.v.sh. 

 

Loti 2 Mbikëqyrje e punimeve për objektin “Ndërtim dhe Rikonstruksion rrjet ujësjellësi në qytetin e 

Tiranës " me fond limit 922.289 (Nëntëqind e njëzet e dy mijë e dyqind e tetëdhjetë e nëntë) lekë pa 

t.v.sh. 

Loti 3 Mbikëqyrje e punimeve për objektin “Rikonstruksion i linjës Dj-140mm PE nga Depo Gurore e Vjetër 

Dajt- Depo Gurore” me fond limit 326.807 (Treqind e njëzet e gjashtë mijë e tetëqind e shtatë) lekë pa 

t.v.sh . 

Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin:  

Loti 1 Mbikëqyrje punimeve për objektin “Ndërtim dhe rikonstruksion rrjet kanalizimi” me afat kohor 90 

ditë kalendarike duke nisur nga data e dorëzimit të sheshit të punimeve . 

 

Loti 2 Mbikëqyrje e punimeve për objektin “Ndërtim dhe Rikonstruksion rrjet ujësjellësi në qytetin e 

Tiranës " me afat kohor  90 ditë kalendarike duke nisur nga data e dorëzimit të sheshit të punimeve  . 

Loti 3 Mbikëqyrje e punimeve për objektin “Rikonstruksion i linjës Dj-140mm PE nga Depo Gurore e Vjetër 

Dajt- Depo Gurore”  me afat kohor 4 muaj duke nisur nga data e dorëzimit të sheshit të punimeve . 

Afati kohor për dorëzimin e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje: 01.12.2021 Ora: 09:00: 

www.app.gov.al . 

Afati kohor për hapjen e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje:  01.12.2021 Ora: 09:00: 

www.app.gov.al 

          

 

mailto:info@ukt.al
http://www.app.gov.al/
http://www.app.gov.al/

