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Njoftim i Ministrisë së Kulturës, Formulari i njoftimit të konkurrimit publik për restaurim, me
Drejtoria Rajonale e Kulturës objekt: “Restaurimi i banesës Çabej/Nadire Babameto (ndërhyrje
Kombëtare Gjirokastër
emergjente)”..........................................................................................................
nr. 659, datë 31.8.2015
Njoftim i Ministrisë së Kulturës, Formulari i njoftimit të konkurrimit publik për restaurim, me
Drejtoria Rajonale e Kulturës objekt: “Restaurimi i banesës “Reso””....................................................
Kombëtare Gjirokastër
nr. 664, datë 31.8.2015
Njoftim i Ministrisë së Kulturës
nr. 4380/2, datë 3.9.2015

Për përzgjedhjen e subjekteve të licencuara për realizimin e
ndërhyrjes restauruese me objekt: “Ndërhyrje rehabilituese në
nënçatinë e objektit ish-Kinostudio “Shqipëria e Re””.........................

Adresa: Bulevardi “Gjergj Fishta”, pas ish-ekspozitës “Shqipëria Sot”, Tel: 04 24 27 005, 04 24 27 006
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DREJTORIA RAJONALE E KULTURËS KOMBËTARE
GJIROKASTËR

FORMULARI I NJOFTIMIT TË KONKURRIMIT
PUBLIK PËR RESTAURIM

FORMULARI I NJOFTIMIT TË KONKURRIMIT
PUBLIK PËR RESTAURIM

1. Institucioni Drejtoria Rajonale e Kulturës
Kombëtare Gjirokastër
njofton subjektet e
interesuara, të licencuara për restaurim, të marrin
pjesë me ofertat e tyre publike në konkursin publik
të shpallur nga ky institucion.
2. Objekti që do të restaurohet është
“Restaurimi i banesës Çabej/Nadire Babameto
(Ndërhyrje emergjente)”dhe ndodhet në lagjen “11
Janari (Hazmurat)”, Gjirokastër.
3. Fondi limit i vënë në dispozicion është 1 009
234 (një milion e nëntë mijë e dyqind e tridhjetë e
katër) lekë pa TVSH.
4. Data e përfundimit të restaurimit, 50 ditë nga
data e lidhjes së kontratës.
5. Afati i fundit për dorëzimin e ofertave është
data 22.9.2015, ora 11:00, në DRKK Gjirokastër,
pranë zyrës së mbledhjeve, Godina Kashahu,
Pazar.
Ofertat e paraqitura pas këtij afati do të
refuzohen.
6. Kandidatët e interesuar mund të inspektojnë
dokumentet e restaurimit, nga ora 12:00 deri
14:00, pranë zyrës së protokollit, Godina Kashahu,
Pazar Gjirokastër.
7. Dokumentet standarde të restaurimit mund të
tërhiqen pranë institucionit në bazë të kërkesës me
shkrim dhe kundrejt një çmimi prej 2000 lekë, nga
ora 12:00 deri 14:00.
8. Ofertat duhet të shoqërohen nga dokumente
ligjore dhe administrative origjinale ose kopje të
noterizuara, si provë e kërkesave kualifikuese të
përcaktuara në dokumentet standarde të
restaurimit, të miratuara për këtë qëllim.
9. Ofertat do të shqyrtohen nga komisioni i
vlerësimit në datën 22.9.2015, ora 11:00 në DRKK
Gjirokastër, pranë zyrës së mbledhjeve, Godina
Kashahu, Pazar.
10. Përfaqësues të autorizuar me shkrim të
ofertuesve janë të ftuar të ndjekin hapjen e
ofertave.
DREJTORI
Albert Kasi

1. Institucioni Drejtoria Rajonale e Kulturës
Kombëtare Gjirokastër njofton subjektet e
interesuara, të licencuara për restaurim, të marrin
pjesë me ofertat e tyre publike në konkursin
publik të shpallur nga ky institucion.
2. Objekti që do të restaurohet është
“Restaurimi i banesës “Reso”” dhe ndodhet në
lagjen “Dunavat”, Gjirokastër.
3. Fondi limit i vënë në dispozicion është 823
752 (tetëqind e njëzet e tre mijë e shtatëqind e
pesëdhjetë e dy) lekë (pa TVSH).
4. Data e përfundimit të restaurimit, 50 ditë
nga data e lidhjes së kontratës.
5. Afati i fundit për dorëzimin e ofertave
është data 22.9.2015, ora 14:00, në DRKK
Gjirokastër pranë zyrës së mbledhjeve, Godina
Kashahu, Pazar.
Ofertat e paraqitura pas këtij afati do të
refuzohen.
6. Kandidatët e interesuar mund të
inspektojnë dokumentet e restaurimit, nga ora
12:00 deri 14:00, pranë zyrës së protokollit,
Godina Kashahu, Pazar Gjirokastër.
7. Dokumentet standarde të restaurimit mund
të tërhiqen pranë institucionit, në bazë të
kërkesës me shkrim dhe kundrejt një çmimi prej
2000 lekë, nga ora 12:00 deri 14:00.
8. Ofertat duhet të shoqërohen nga
dokumente ligjore dhe administrative origjinale
ose kopje të noterizuara, si provë e kërkesave
kualifikuese të përcaktuara në dokumentet
standarde të restaurimit, të miratuara për këtë
qëllim.
Ofertat do të shqyrtohen nga komisioni i
vlerësimit në datën 22.9.2015, ora 14:00 në
DRKK Gjirokastër pranë zyrës së mbledhjeve,
Godina Kashahu, Pazar.
10. Përfaqësues të autorizuar me shkrim të
ofertuesve janë të ftuar të ndjekin hapjen e
ofertave.
DREJTORI
Albert Kasi
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NJOFTIM
(i shkurtuar)
1. Ministria e Kulturës njofton subjektet e
interesuara, të licencuara për restaurim, të marrin
pjesë me ofertat e tyre publike në konkursin
publik të shpallur nga ky institucion.
2. Objekti i restaurimit është: “Ndërhyrje
rehabilituese në nënçatinë e objektit ishKinostudio “Shqipëria e Re””.
3. Fondi limit i vënë në dispozicion është 48
025 064.65 (dyzet e tetë milionë e njëzet e pesë
mijë e gjashtëdhjetë e katër pikë gjashtëdhjetë e
pesë) lekë pa TVSH.
4. Data e përfundimit të restaurimit, 120 ditë
nga data e lidhjes së kontratës.
5. Afati i fundit për dorëzimin e ofertave
është data 22.9.2015, ora 11:00, në zyrën e
protokollit të Ministrisë së Kulturës. Ofertat e
paraqitura pas këtij afati do të refuzohen.
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6. Kandidatët e interesuar mund të
inspektojnë dokumentet e restaurimit, nga ora
12:00 deri 14:00, pranë Ministrisë së Kulturës.
7. Dokumentet standarde të restaurimit mund
të tërhiqen pranë Ministrisë së Kulturës, në bazë
të kërkesës me shkrim dhe kundrejt një çmimi
prej 2000 lekë, nga ora 12:00 deri 14:00.
8. Ofertat duhet të shoqërohen nga
dokumente ligjore dhe administrative origjinale
ose kopje te noterizuara, si provë e kërkesave
kualifikuese të përcaktuara në dokumentet
standarde të restaurimit, të miratuara për këtë
qëllim.
9. Ofertat do të shqyrtohen nga komisioni i
vlerësimit në datën 22.9.2015, ora 11:00, në
MK, salla e mbledhjeve.
10. Përfaqësues të autorizuar me shkrim të
ofertuesve janë të ftuar të ndjekin hapjen e
ofertave.

Buletini i Njoftimeve Zyrtare shpërndahet falas në çdo pikë të Postës Shqiptare.
Përmbajtja e Buletinit Zyrtar mund të konsultohet falas dhe pranë Qendrës së Botimeve Zyrtare.
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