Drejtuar: Agjencisë së Prokurimit Publik
Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Tiranë.

Lënda: Për proçedurën e prokurimit me objekt: ”Studim Projektim për Objekte të
Infrastrukturës Arsimore, Shërbimeve Sociale, Shërbimeve Komunitare, në kuadër të
procesit të rindërtimit, Tiranë”, të ndarë në lote:
FORMULARI I NJOFTIMIT TË KONTRATËS
1. Autoriteti Kontraktor: Bashkia Tiranë, Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”,
Tel/Fax: 042 256 799,
prokurimet@tirana.gov.al;
Adresa e Internetit: www.tirana.gov.al
2.Lloji i proçedurës së prokurimit: “Tender i Kufizuar” (në kuadër të procesit të rindërtimit).
3.Objekti
i kontratës/marrëveshjes kuadër:”Studim Projektim për Objekte të
Infrastrukturës Arsimore, Shërbimeve Sociale, Shërbimeve Komunitare, në kuadër të
procesit të rindërtimit, Tiranë”, të ndarë në lote:
-

Loti I: Studim Projektimi “Ndërtim godine për shërbime komunitare - Zall Herr”,
me vlerë studim projektimi 687,687 (gjashtëqind e tetëdhjetë e shtatëmijë e gjashtëqind e
tetëdhjetë e shtatë) lekë pa tvsh

-

Loti II: Studim Projektimi “Ndërtim kopësht & çerdhe dhe Qendër Shëndetësore Ndroq”, me vlerë studim projektimi 1,062,586 (njëmilion e gjashtëdhjetë e dymijë e
pesëqind e tetëdhjetë e gjashtë) lekë pa tvsh

-

Loti III: Studim Projektimi “Ndërtim shkolle dhe godine për shërbime komunitare
- Vaqarr”, me vlerë studim projektimi4,891,619 (katërmilion e tetëqind e nëntëdhjetë e
njëmijë e gjashtëqind e nëntëmbëdhjetë) lekë pa tvsh

4Numri i referencës së procedurës/lotit REF -61321-06-15-2020
Loti I REF -61323-06-15-2020
Loti II REF -61325-06-15-2020

Loti III REF -61327-06-15-2020
5. Fondi/ kostoja e pritshme e kontratës: 6,641,892 (gjashtëmilion e gjashtëqind e dyzet e një
mijë e tetëqind e nëntëdhjetë e dy) lekë pa tvsh
6.Burimi i financimit:

Buxheti i shtetit X, Te ardhura, Grante, donacione etj 
Investim X, Shpenzim operativ 

6. Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin:
Kohëzgjatja e Marrëveshjes Kuadër do të jetë 12 muaj.
Kohëzgjatja e kontratës/kontratave që do të nënshkruhen pas përfundimit të procesit të
minikonkurimit do të jetë 3 ( tre) muaj nga momenti i lidhjes sëkontratës.

7. Afati kohor për dorëzimin e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje:
Data 26.06.2020, ora 11:00 vendi: Bashkia Tiranë
Website i APP-së: www.app.gov.al

8- Afatikohorpërhapjen e ofertaveosekërkesavepërpjesëmarrje:
Data 26.06.2020, ora 11:00 vendi: Bashkia Tiranë
Website i APP-së: www.app.gov.al

