
 

 

 

Njoftimi i shkurtuar i Kontratës 

(Për t’u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor, për publikim në  

Buletinin e Njoftimeve Publike) 

 

1.  Emri dhe adresa e Autoritetit Kontraktor  

Emri   Ujësjellës Kanalizime Kamëz Sh.a 

Adresa   RrugaPaqesori, FrutikultureKamez 

Tel/Fax  042222999 

E-mail   ujesjellesi@kamza.gov.al 

Ueb-faqe:                         www.ukk.al  

 

2.  Lloji i procedurës së prokurimit: :  "E Hapur ,mbi kufirin e larte monetar- Mallra" 

3. Numri i referencës së procedurës /Lotit: REF-12132-11-18-2021 

                                                           REF-12137-11-18-2021  

                                                           REF-12139-11-18-2021 

 

 

4. Objekti i kontratës / Marrëveshjes Kuadër: “Blerje Automjet dhe Pajisje Teknologjike per 

UK Kamez” ndarë në 2 (dy) lote. 

 

1. 5. Fondi limit: 82,754,000 (Tetëdhjetë e dy milion e shtatëqind e pesedhjetë e katër 

mije) leke pa tvsh nga buxheti i shtetit, ndarë për vitin 2021 në vlerën: 16 550 

800(gjashtëmbëdhjetë milion e pesëqind e pesëdhjetë mijë e tetëqind)lekë pa TVSH, 

për vitin 2022 në vlerën: 8 275 400(tetë milion e dyqind e shtatëdhjetë e pesë mijë e 

katërqind)lekë pa TVSH për vitin 2023 në vlerën: 5 000 000(pesë milion)lekë pa 

TVSH, dhe për vitin 2024 në vlerën: 52 927 800(pesëdhjetë e dy milion e nëntëqind e 

njëzet e shtatë mijë e tetëqind)lekë pa TVSH, Fonde këto të vëna në dispozicion:  

Nga,  Buxheti i Shtetit  me objekt: “Blerje Automjet dhe Pajisje Teknologjike per 

UK Kamez”, ndarë në 2(dy) lote” si më poshtë: 

- Loti Nr. 1: “Blerje Automjet”, me fond limit: 81,850,000 (Tetëdhjetë e një milion e 

tetëqind e pesëdhjete) lekë pa TVSH, ndarë për vitin 2021 në vlerën: 16 370 

000(gjashtëmbëdhjetë milion e treqind e shtatëdhjetë mijë)lekë pa TVSH, për vitin 2022 

në vlerën: 8 185 000(tetë milion e njëqind e tetëdhjete)lekë pa TVSH për vitin 2023 në 

vlerën: 4 945 380.28(katër milion e nëntëqind e dyzet e pesë mijë e treqind e tetëdhjetë 



pikë njëzet e tetë)lekë pa TVSH, dhe për vitin 2024 në vlerën: 52 349 619.72(pesëdhjetë 

e dy milion e treqind e dyzet e nëntë mijë e gjashtëqind e nëntëmbëdhjetë pikë shtatëdhjetë 

e dy)lekë pa TVSH 
    

- Loti Nr. 2: “Blerje Paisje Teknologjike”, me fond limit: 904,000(nëntëqind e katër 

mijë) lekë pa TVSH,ndarë për vitin 2021 në vlerën: 180 800(njëqind e tetëdhjetë mijë e 

tetëqind)lekë pa TVSH, për vitin 2022 në vlerën: 90,400 (nëntëdhjetë mijë e 

katërqind)lekë pa TVSH për vitin 2023 në vlerën: 54 619.72(pesëdhjetë e katër mijë e 

gjashtëqind e nëntëmbëdhjetë pikë shtatëdhjetë e dy)lekë pa TVSH, dhe për vitin 2024 

në vlerën: 578 180.28(pesëqind e shtatëdhjetë e tetë mijë e njëqind e tetëdhjetë pikë njëzet 

e tetë)lekë pa TVSH 

 

Fondi Limit : 680,263 (Gjashtëqind e tetëdhjetë mijë e dyqind e gjashtëdhjetë e tre) euro pa tvsh. 

Loti Nr.1 “Blerje Automjet” me fond limit: 672,831.8 euro pa tvsh 

Loti Nr.2 “Blerje Paisje Teknologjike” me fond limit: 7,431.1 euro pa tvsh 

Kursi zyrtar i kembimit sipas Bankes te Shqiperise date 18.11.2021 eshte 121.65 ALL/Euro 

 

I 6.Kohëzgjatja e kontratës/marrëveshjes kuadër ose afati për zbatimin e saj: 180 

(Njëqind e tetëdhjetë) ditë nga data e lidhjes së kontratës. 

7. Afati i fundit për paraqitjen dhe hapjen e ofertave:   23 / 12   /2021 Ora: 14:00 

 

 

DREJTORI I PËRGJITHSHËM 

Gentjan Murataj 


