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     REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

  BASHKIA KAMËZ 
Nr._____prot.                                                                            Kamëz, më ____._____.2022 

 

 

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 Kamëz (Personi përgjegjës: Shpresa Xhakrosa) 

Adresa   Bulevardi “Nënë Tereza” nr.492 Kamëz  Tiranë 

Tel/Fax  +355 47 200 177 

E-mail   bashkiakamez@gmail.com /dr.prokurimet@kamza.gov.al 

Faqja e Internetit https://kamza.gov.al/. 

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

rindërtimit) 

3. Objekti  i kontratës/marrëveshjes kuadër: Objekti i kontratës/marrëveshjes kuadër 

Mbikqyrja e punimeve per objektet: Rindërtimi i shkollës 9 vjeçare "Demokracia” + Rindërtimi i 

shkollës 9 vjeçare i shkolles 9 vjeçare "Halit Coka(ish shkolla Elez Isufi)”. 

Loti 1 : Mbikëqyrja e punimeve për objektin : Rindërtimi i shkollës 9 vjeçare "Demokracia” . 

Loti 2 : Mbikëqyrja e punimeve për objektin : Rindërtimi i shkollës 9 vjeçare i shkolles 9 vjeçare 

"Halit Coka(ish shkolla Elez Isufi)”. 

4. Numri i referencës së procedurës/lotit REF-24437-04-08-2022 

Loti I  - REF-24440-04-08-2022 

Loti II - REF-24444-04-08-2022 

5. Fondi / vlera e përafërt e kontratës : 8.373,206(tetë milion e treqind e shtatëdhjetë e tre mijë 

e dyqind e gjashtë) lekë pa tvsh. 

Loti 1: Mbikëqyrja e punimeve për objektin “Rindërtimi i shkollës 9 vjeçare "Demokracia” , 

vlera 3,950,223 lekë pa TVSH. Buxheti i shtetit vënë në dispozicion për vitin 2022-2023. 

Loti 2: Mbikëqyrja e punimeve për objektin Rindërtimi i shkollës 9 vjeçare i shkolles 9 

vjeçare "Halit Coka(ish shkolla Elez Isufi)”,  vlera 4,422,983 lekë pa TVSH. Buxheti i shtetit 

vënë në dispozicion për vitin 2022-2023. 

6. Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin: Kohëzgjatja e Marrëveshjes 

Kuadër do të jetë 12 muaj.  

Kohëzgjatja e kontratës Loti 1 Sherbimi i mbikqyrjes zgjat per gjithe periudhen e zbatimit te 

punimeve.( 9 muaj) 
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Kohëzgjatja e kontratës Loti 2 Sherbimi i mbikqyrjes zgjat per gjithe periudhen e zbatimit te 

punimeve.( 9 muaj) 

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

Data: 21/04/2022 (dd/mm/vvvv)   Ora: 10:00 

Vendi:. www.app.gov.al. 

 

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

Data: 21/04/2022 (dd/mm/vvvv)   Ora: 10:00 

Vendi:. www.app.gov.al. 
 

 

Nëpunësi i Autorizuar 

Uarda ELEZI 

 

______________ 

ZV/KRYETAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konc.Sh.Xhakrosa 

Konf. LMarku 
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