
 
REPUBLIKA  E  SHQIPËRISË 

MINISTRIA E BRENDSHME                                

                                                  AGJENCIA E BLERJEVE TË PËRQENDRUARA 

 

Nr. _____Prot.                                                      Tiranë, më ____.____ 2021 

 

Njoftimi i kontrates  

1. Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor 

 

Emri    Agjencia e Blerjeve të Përqendruara 

Adresa   Sheshi Skënderbej, nr. 3, Tiranë  

Tel/Fax  +355 42 247 865  

E-mail       Misona.Shpuza@mb.gov.al  

Faqja në Internet www.abp.gov.al  

Personi pergjegjes: Misona SHPUZA; Misona.Shpuza@mb.gov.al   

  

2.  Lloji i procedurës se prokurimit: “Proçedurë e hapur” 

3.Numri i referencës së procedurës: REF-91145-03-25-2021 

-     Numri i referencës së Loti I: REF-91152-03-25-2021 

- Numri i referencës së Loti II : REF-91154-03-25-2021 

- Numri i referencës së Loti III: REF-91156-03-25-2021 

4. Objekti  i kontratës/marrëveshjes kuadër: “Blerje pjesë këmbimi për automjete, për shërbime 

profilaktike”, ndarë në 3 (tre) lote me afat të marrëveshjes kuadër 24 muaj, për secilin Lot. 

5. Fondi limit  38,141,865 (tridhjetë e tetë milion e njëqind e dyzet e një mijë e tetëqind e 

gjashtëdhjetë e pesë) Lekë (pa TVSH), e ndarë në lote si mëposhtë: 

 

 Loti I “Blerje goma për automjete” me fond limit të marrëveshjes kuadër në vlerën prej: 

18,489,171 (tetëmbëdhjetë milion e katërqind e tetëdhjetë e nëntë mijë e njëqind e 

shtatëdhjetë e një) Lekë (pa TVSH); 

 Loti II “Blerje bateri për automjete” me fond limit të marrëveshjes kuadër në vlerën prej: 

9,155,144 (nëntë milion e njëqind e pesëdhjetë e pesë mijë e njëqind e dyzet e katër) 

Lekë (pa TVSH). 

 Loti III “Blerje vajra lubrifikant, alkool frenash dhe pastrues motori” me fond limit të 

marrëveshjes kuadër në vlerën prej: 10,497,550 (dhjetë milion e katërëqind e 

nëntëdhjetë e shtatë mijë e pesëqind e pesëdhjetë) Lekë (pa TVSH). 

 

6. 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 autoritetit kontraktor, sipas 

marrëveshjes kuadër, për secilin lot.       

7. Afati kohor për dorëzimin e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje: 

Data: 19/04/2021 (dd/mm/vvvv)   Ora: 11:00 

Vendi: www.app.gov.al 

8. Afati kohor për hapjen e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje: 

 Data:19/04/2021 (dd/mm/vvvv)   Ora: 11:00 

Vendi: Ministria e Brendshme, Agjencia e Blerjeve të Përqendruara 
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