REPUBLIKA E SHQIPËRISË
MINISTRIA E BRENDSHME
AGJENCIA E BLERJEVE TË PËRQENDRUARA
FORMULARI I NJOFTIMIT TE KONTRATES

1. Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor
Emri
Adresa
Tel/Fax
E-mail
Faqja e Internetit

Agjencia e Blerjeve të Përqëndruara
Sheshi Skënderbej Nr. 3, Tiranë
+355 42 247 865
Jorida Liko
jorida.liko@mb.gov.al
abp.gov.al

2. Lloji i procedurës se prokurimit: “Kërkesë për Prokurim”, nëpërmjet marrëveshjes
kuadër, me disa operator ekonomik, ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara, me afat
marrëveshje kuadër 24 (njëzet e katër) muaj.
3. Objekti i marrëveshjes kuadër: “Blerje uniforma sportive dhe te tjera për Repartin
Special “Renea” ndarë në 2 (dy) lote:
Loti 1 – “Blerje uniforma sportive dhe të tjera për personelin e Repartit Special Renea”
me fond të marrëveshjes kuadër 2,133,916 (dy milion e njëqind e tridhjetë e tre mijë e
nëntëqind e gjashtëmbëdhjetë) lekë pa TVSH, me afat te marrëveshjes kuadër 24 (njëzet e
katër) muaj.
Loti 2 – “Blerje këpucë atletike për personelin e Repartit Renea” me fond te
marrëveshjes kuadër 1,050,000 (një milion e pesëdhjetë mijë) lekë pa TVSH, me afat te
marrëveshjes kuadër 24 (njëzet e katër) muaj.
4. Fondi i përgjithshëm i marrëveshjes kuadër: 3,183,916 (tre milion e njëqind e
tetëdhjetë e tre mijë e nëntëqind e gjashtëmbëdhjetë) Lekë pa TVSH, ndarë në 2(dy) lote:
Loti 1 – “Blerje uniforma sportive dhe të tjera për personelin e Repartit Special Renea”
me fond të marrëveshjes kuadër 2,133,916 (dy milion e njëqind e tridhjetë e tre mijë e
nëntëqind e gjashtëmbëdhjetë) lekë pa TVSH;
Loti 2 – “Blerje këpucë atletike për personelin e Repartit Renea” me fond te
marrëveshjes kuadër 1,050,000 (një milion e pesëdhjetë mijë) lekë pa TVSH.
5. Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin: Duke filluar nga data e
lidhjes së kontratës/kontratave me përfundim deri në plotësimin e nevojave të autoriteteve
kontraktore, sipas marrëveshjes kuadër.
6. Afati kohor për dorëzimin e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje: Data: 28.12.2020
(dd/mm/vvvv) Ora: 12:00 Vendi: www.app.gov.al
7. Afati kohor për hapjen e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje: Data: 28.12.2020
(dd/mm/vvvv) Ora: 12:00 Vendi: Agjencia e Blerjeve të Përqendruara ne Ministrinë e
Brëndshme, Tiranë
TITULLARI I ORGANIT QENDROR BLERËS
DREJTOR I PËRGJITHSHËM

