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Buletini Zyrtar
NJOFTIM I MINISTRISË SË
KULTURËS
Nr. 3175, datë 23.6.2015
ZYRA E ADMINISTRIMIT DHE
KOORDINIMIT TË PARKUT KOMBËTAR
TË BUTRINTIT
1. Institucioni Zyra e Administrimit dhe
Koordinimit të Parkut Kombëtar të Butrintit
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. Objektet që do të restaurohen janë:
Restaurimi Kalaja Katërkëndore në hyrje të Vivarit
dhe Kalaja Trekëndore në fushën e Vrinës, Butrint.
3. Fondi limit i vënë në dispozicion është
9,114,953 (nëntë milionë e njëqind e
katërmbëdhjetë mijë e nëntëqind e pesëdhjetë e tre)
lekë pa TVSH.
4. Data e përfundimit të restaurimit, 30 ditë nga
data e lidhjes së kontratës.
5. Afati i fundit për dorëzimin e ofertave është
data 13.7.2015, ora 11:00, në Zyrën e Protokollit të
Ministrisë së Kulturës. 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 Administrimit dhe Koordinimit të
Parkut Kombëtar të Butrintit.
7. Dokumentet standarde të restaurimit mund të
tërhiqen pranë ZAKB-së 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 13.7.2015, ora 11:00 në MK,
salla e mbledhjeve.
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10. Përfaqësues të autorizuar me shkrim të
ofertuesve janë të ftuar të ndjekin hapjen e
ofertave.
(Njoftim i shkurtuar)
1. Institucioni Zyra e Administrimit dhe
Koordinimit të Parkut Kombëtar të Butrintit
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. Objektet që do të restaurohen janë:
Restaurimi Kalaja Katërkëndore në hyrje të
Vivarit dhe Kalaja Trekëndore në fushën e
Vrinës, Butrint.
3. Fondi limit i vënë në dispozicion është
9,114,953 (nëntë milionë e njëqind e
katërmbëdhjetë mijë e nëntëqind e pesëdhjetë e
tre) lekë pa TVSH.
4. Data e përfundimit të restaurimit, 30 ditë
nga data e lidhjes së kontratës.
5. Afati i fundit për dorëzimin e ofertave
është data 13.7.2015, ora 11:00, në Zyrën e
Protokollit të Ministrisë së Kulturës. 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 Administrimit
dhe Koordinimit të Parkut Kombëtar të
Butrintit.
7. Dokumentet standarde të restaurimit mund
të tërhiqen pranë ZAKB-së 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 datë 13.7.2015, ora 11:00 në MK,
salla e mbledhjeve.
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