BASHKIA MALLAKASTËR
KRYETARI
Nr. _____ Prot.

Lënda:

Ballsh, më ___ . ___ . 2022

Njoftimi i shkurtuar i kontratës

AGJENCISË SË PROKURIMIT PUBLIK - TIRANË
(për publikim në SPE dhe buletinin e njoftimeve publike)
BASHKIA MALLAKASTËR
1.

Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor:
Emri
Adresa
Tel/Faks
E-mail

Bashkia Mallakastër
Lagjia “18 Prilli”, Ballsh, Mallakastër
00355 313 23 493
ballshi@bashkiamallakaster.gov.al

Ueb-faqe

www.bashkiamallakaster.gov.al

2.

Lloji i procedurës se prokurimit: “E hapur e thjeshtuar”

3.

Numri i referencës së procedurës: REF-30112-05-20-2022
-

4.

Numri i referencës për Lotin 1:
Numri i referencës për Lotin 2:
Numri i referencës për Lotin 3:
Numri i referencës për Lotin 4:

REF-30115-05-20-2022
REF-30119-05-20-2022
REF-30121-05-20-2022
REF-30123-05-20-2022

Objekti i kontratës: “Projektim objektesh në infrastrukturë” (Organizuar me Lote)
-

-

-

Objekti i kontratës për Lotin 1:
Projektim me objekt: “Ndërtim KUZ në qytetin Ballsh”.
Objekti i kontratës për Lotin 2:
Projektim me objekt: “Rikonstruksion dhe termoizolim i 10 pallateve në qytetin e
Ballshit”.
Objekti i kontratës për Lotin 3:
Projektim me objekt: “Rikualifikim i zonës urbane: Kryqëzim - rrugë kryesore ish Agjensi – Komisariat”.
Objekti i kontratës për Lotin 4:
Projektim me objekt: “Ndërtim i shkollës “Gjok Doçi” Fratar”.
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5.

Fondi limit: 9,423,451 (nëntëmilion e katërqind e njëzetë e tremijë e katërqind e
pesëdhjetë e një) Lekë pa TVSH, nga e cila:
-

-

-

Vlera e fondit limit për Lotin 1:
4,162,648 (katërmilion e njëqind e gjashtëdhjetë e dymijë e gjashtëqind e dyzetë e
tetë) Lekë pa TVSH,
Vlera e fondit limit për Lotin 2:
810,820.5 (tetëqind e dhjetëmijë e tetëqind e njëzetë pikë pesë) Lekë pa TVSH,
Vlera e fondit limit për Lotin 3:
2,472,097.5 (dymilion e katërqind e shtatëdhjetë e dymijë e nëntëdhjetë e shtatë
pikë pesë) Lekë pa TVSH,
Vlera e fondit limit për Lotin 4:
1,977,885 (njëmilion e nëntëqind e shtatëdhjetë e shtatëmijë e tetëqind e tetëdhjetë e
pesë) Lekë pa TVSH.

6.

Kohëzgjatja e kontratës ose afati për zbatimin e saj: 30 (tridhjetë) ditë për secilin Lot

7.

Afati i fundit për paraqitjen dhe hapjen e ofertave: Data 03.06.2022, Ora 10:00,
Vendi: Prokurim Elektronik në adresën zyrtare të APP-së, www.app.gov.al

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR
Qerim Ismailaj
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