
        
        REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

     BASHKIA KAMËZ 
Nr._____prot.                                                                            Kamëz, më ____._____.2023 

 

NJOFTIMI I SHKURTUAR I KONTRATËS 

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

Buletinin e Njoftimeve Publike)  

1.  Emri dhe adresa e Autoritetit/Entit Kontraktor:  

Emri                             Bashkia Kamëz   

Adresa    Bulevardi “Nënë Tereza” nr.492 Kamëz  Tiranë 

Tel/Fax    +355 47 200 177 

E-mail                 bashkiakamez@gmail.com 

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

2.    Lloji i procedurës së prokurimit: E hapur 

3. Numri i referencës së procedurës/Lotit (eve) REF-62723-03-16-2023 

Loti 1 : REF- 62726-03-16-2023 

Loti 2 : REF- 62730-03-16-2023 

Loti 3:  REF- 62734-03-16-2023 

Loti 4:  REF- 62738-03-16-2023 

Loti 5:  REF- 62740-03-16-2023 

4. Objekti i kontratës / Marrëveshjes Kuadër: Blerje ushqime për fëmijët e kopshteve dhe 

çerdheve e ndarë në 5 (pesë) Lote. 

Lotin I. “Blerje mish viçi.mish pule, vezë”  

Lotin II. “Blerje bulmet dhe nënproduktet e tij”,  

Lotin III. ”Blerje bukë integrale + bukë thekre”,  

Lotin IV. ” Blerje produkte ushqimorë”  

Lotin V. ” Blerje Fruta-zarzavate” 

      5. Fondi limit: Fondi limit/vlera e pritshme e kontratës: 20,870,300(njezet milion e teteqind e 

shtatedhjetë mije e treqind)lekë pa TVSH. 

Lotin I. “Blerje mish viçi.mish pule, vezë” me fond limit në vlerën 5,489,100(pesë milion e katërqind e 

tetëdhjetë e nente mijë e njëqind)lekë pa tvsh. 

Lotin II. “Blerje bulmet dhe nënproduktet e tij”, me fond limit në vlerën 4,476,667(kater milion e katërqind 

e shtatëdhjetë e gjashtëmijë e gjashtëqind e gjashtëdhjetë  e shtatë)lekë pa tvsh. 

Lotin III. ”Blerje bukë integrale + bukë thekre”, me fond limit në vlerën 1,778,333(një milion e shtatëqind 

e shtatëdhjetë e tetëmijë e treqind e tridhjetë  e tre)lekë pa tvsh. 

Lotin IV. ” Blerje produkte ushqimorë” me fond limit në vlerën 3,693,150(tre milion e gjashtëqind e 

nëntëdhjetë e tre mijë e njëqind e pesëdhjetë)lekë pa tvsh. 

https://kamza.gov.al/


Lotin V. ” Blerje Fruta-zarzavate” me fond limit në vlerën 5,433,050(pesë million e katërqind e 

tridhjetë e tremijë e pesëdhjetë)lekë pa tvsh. 

6.  Kohëzgjatja e kontratës/marrëveshjes kuadër ose afati për zbatimin e saj: 12 muaj 

Lotin I. “Blerje mish viçi.mish pule, vezë” afati për zbatimin e saj:12 muaj 

Lotin II. “Blerje bulmet dhe nënproduktet e tij”, afati për zbatimin e saj:12 muaj 

Lotin III. ”Blerje bukë thekre + bukë thekre”, afati për zbatimin e saj:12 muaj 

Lotin IV. ” Blerje Artikuj ushqimorë”, afati për zbatimin e saj:12 muaj 

Lotin V. ” Blerje Fruta-zarzavate” , afati për zbatimin e saj:12 muaj 

 

7. Afati i fundit për paraqitjen dhe hapjen e ofertave:  

Data:  03.04.2023  ora 10.00  

Vendi: Vendi: www.app.gov.al. Bashkia Kamëz. 

 

 

 

 

 

Nëpunësi i Autorizuar 

Rebeka SULEJMANI 

 

______________ 

                                                                ZV/KRYETAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


