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BASHKIA DURRËS 

         
 Njoftimi i kontratës  

 

1. Emri dhe adresa e autoritetit përgjegjës 

 

Emri    Bashkia Durrës            

Adresa   Sheshi “Liria”, Qyteti Durrës 

Tel/Fax  052 22 23 10   

E-mail   info@durres.gov.al  

Faqja e Internetit www.durres.gov.al 

 

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

rindërtimit). 

 

3. Objekti  i kontratës/marrëveshjes kuadër: “Mbikqyrje, Rikonstruksioni dhe riparimi 

mjediseve në bashkëpronësi  ose të përbashkëta në ndërtesa (pallat) Bashkia Durrës në 

lote”, në kuadër të procesit të rindërtimit. 

 

Loti 1 me objekt: “Mbikqyrje, Rikonstruksioni dhe riparimi mjediseve në bashkëpronësi  

ose të përbashkëta në ndërtesa (pallat) në Bashkinë Durrës, Njësitë Administrative Nr.1, 2, 

3, 4, 5, Sukth, Manëz” 

 

Loti 2 me objekt: “Mbikqyrje, Rikonstruksioni dhe riparimi mjediseve në bashkëpronësi 

ose të përbashkëta në ndërtesa (pallat) në Bashkinë Durrës, Njësitë Administrative Nr.5 dhe 

Rrashbull”. 

 

4. Numri i referencës së procedurës/lotit : REF-19601-02-14-2022  

 

Numri i referencës Loti 1 : REF- 19612-02-14-2022 

Numri i referencës Loti 2 : REF- 19615-02-14-2022 

 

5. Fondi / vlera e përafërt e kontratës : 4’398’000 (katër milion e treqind e nëntëdhjetë e 

tetë mijë) lekë pa TVSH në lote, vënë në dispozicion me VKM nr.715 datë 24.11.2021, 

Vendimit të Këshillit Bashkiak Nr.154, datë 06.12.2021. 

Loti 1 me fond limit: 2’032’000 (dy milion e tridhjetë e dy mijë) lekë 
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Loti 2  me fond  limit: 2’366’000 (dy milion e treqind e gjashtëdhjetë e gjashtë mijë) lekë 

. 

 

6. Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin: sipas loteve 

 

Loti 1: 168 ditë 

Loti 2: 168 ditë 

 

 

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

 

Data: 25.02.2022       Ora: 10:oo 

Vendi: Prokurim elektronik  www.app.gov.al 
 

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

Data: 25.02.2022       Ora: 10:oo 

Vendi: Bashkia Durrës, Prokurim elektronik  www.app.gov.al 

        

                                                          

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR 

Emiriana Sako 
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