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 përgjegjës
Emri
Bashkia Lezhe
Adresa

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

Tel/Fax

0692269432

E-mail

ergysperndoj@outlook.com

Faqja e Internetit

Lezha.gov.al

Personi/at përgjegjës Ergys Perndoj
për prokurimin:
2. Lloji i procedurës se prokurimit: E Kufizuar, Sherbime, (Procedure e Pershpejtuar-Rindertimi)
3. Objekti i kontratës/marrëveshjes kuadër: Sherbimi i mbikqyrjes se punimeve me objekt:
“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-16713-12-29-2021
5. Fondi / vlera e përafërt e kontratës: 2,864,729.21 (dy milion e teteqind e gjashtedhjetë e kater
mijë e shtateqind e njezet e nje pike njezet e nje) lekë pa Tvsh nga keto:
-Fondi limit per “Sherbimi Mbikqyrje Punimesh “Riforcimi dhe Rikonstruksioni i Bibliotekes
“Gjergj Fishta” eshte: 1,368,852.69 (nje milion e treqind e pesembedhjete mije e nenteqind e
gjashtedhjete e tete pike zero tete) lek pa TVSH.
- Fondi limit per “Sherbimi Mbikqyrje Punimesh “Riforcimi dhe Rikonstruksioni i Pallatit te
Kultures “Dede Ndue Lazri” eshte: 1,495,876.52 (nje milion e katerqind e nentedhjete e pesemije e
teteqind e shtatedhjete e gjashte pike pesedhjete e dy) lek pa TVSH.
6. Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin:
Kohezgjatja e kontrates: Afati i realizimit te mbikqyrjes se punimeve do te jete i njejte me afatin
e realizimit te punimeve nga shoqeria ndertimore e cila do te zbatoje punimet.
P.S: Afatet mund te jene te ndryshushem ne varesi te kontrates per te cilen do te realizohen punimet.
Ky informacion do t’u vihet në dispozicion Operatorëve ekonomik palë të Marrëveshjes Kuadër,
gjatë Fazës së dytë të procesit të minikonkurimit.
Kohezgjatja e Marreveshjes Kuader: 12 Muaj nga data e nenshkrimit te saj.
7. Afati kohor për dorëzimin e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje:
__________________________________________________________________________________________________________
Bashkia Lezhë, Lagjja “Skenderbej”, Kutia Postare 4501, e-mail : kryetari@lezha.gov.al , web : www .lezha.gov.al

Data: 10/01/2022 (dd/mm/vvvv), Ora: 10:00
Vendi: www.app.gov.al
8- Afati kohor për hapjen e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje:
Data: 10/01/2022 (dd/mm/vvvv), Ora: 10:00
Vendi: www.app.gov.al
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
KRYETARI
Pjerin NDREU

__________________________________________________________________________________________________________
Bashkia Lezhë, Lagjja “Skenderbej”, Kutia Postare 4501, e-mail : kryetari@lezha.gov.al , web : www .lezha.gov.al

