
Njoftimi i kontratës për t’u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor, i cili do të publikohet në
Buletinin e Njoftimeve Publike

1. Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor

Emri Agjencia e Blerjeve të Përqendruara.

Adresa Sheshi Skënderbej Nr. 3, Tiranë.

Tel/Fax +355 42 256 796

Faqja në Internet ëëë.abp.gov.al

Përsoni përgjegjës: Znj. Flutura ÇEKREZI

E-mail Flutura.Cekrezi@mb.gov.al

2. Lloji i procedurës se prokurimit: “Procedurë e Kufizuar, mbi kufirin e lartë monetar” -
Prokurim Elektronik, nëpërmjet Marrëveshjes Kuadër, me një operator ekonomik, ku të gjitha
kushtet janë të përcaktuara, me afat të marrëveshjeve kuadër 4 (katër) vite.

3. Numri i referencës së procedurës: REF-31606-07-25-2019

4. Objekti i marrëveshjes kuadër: “Blerje dhe shpërndarje e uniformave dhe këpucëve të Policisë
së Shtetit”.

5. Fondi limit: 2.800.347.570 (dymiliard e tetëqindmilion e treqindedyzetëeshtatëmijë e
pesëqindeshtatëdhjetë) Lekë (pa TVSH).

5.1 Shumatorja e çmimeve për njësi është: 21.982.366 (njëzetëenjëmilion e nëntëqind e

tetëdhjetëedymijë e treqindegjashtëdhjetëegjashtë) Lekë (pa TVSH), ku përfshihet:

 Shumatorja e cmimeve për njësi të artikujve të veshjeve dhe këpucëve është: 488.141 (katërqind e
tetëdhjetë e tetëmijë e njëqind e dyzetë e një) Lekë (pa TVSH)

dhe

 Shumatorja e cmimeve për njësi të zërave të sistemit elektronik të shpërndarjes së uniformës dhe
këpucëve është: 21.494.225 (njëzetëenjëmilion e katërqindenëntëdhjetë e katërmijë e
dyqindenjëzetëepesë) Lekë (pa TVSH).

6. Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin: Brenda datës 1 Prill për artikujt e
uniformës verore dhe brenda datës 1 Shtator për artikujt e uniformës dimërore. Përjashtimisht,
afati kohor për ekzekutimin e kontratës së parë që do të nënshkruhet brenda Marrëveshjes Kuadër,
do të jetë jo më pak se 60 ditë nga lidhja e kontratës së parë.

7. Afati kohor për dorëzimin e kërkesave për pjesëmarrje: Data: 19/08/2019, Ora: 10:00; në
ëëë.app.gov.al .

8. Afati kohor për hapjen e kërkesave për pjesëmarrje: Data: 19/08/2019, Ora: 10:00; në
ëëë.app.gov.al , në Agjencinë e Blerjeve të Përqendruara, Ministria e Brendshme, Sheshi
“Skënderbej”, nr.3, Tiranë.

http://www.app.gov.al
http://www.app.gov.al


Contract Notice to be completed by the Contracting Authority, which will be published in the
Bulletin of Public Notifications

1. Name and address of the contracting authority

Name: Central Purchasing Agency
Address: Skanderbeg Square No.3, Ministry of Interior, Tirana, Albania.
Tel/Fax: ++355 42 256 796
E-mail Flutura.Cekrezi@mb.gov.al
Website www.abp.gov.al
Responsible person: Mrs. Flutura ÇEKREZI

2. Type of procurement procedure: "Restricted Procedure, over the high monetary limit" -
Electronic Procurement, through the Framework Agreement, with an economic operator, where all
conditions are set, with term of framework agreements 4 (four) years.

3. Reference number of the procedure: REF-31606-07-25-2019

4. Framework Agreement Object: "Purchase and distribution of uniforms and shoes of the State
Police"

1. Limit Fund / Expected Value of Contract: 2.800.347.570 (two billion eight hundred million
three hundred and forty seven thousand five hundred and seventy) Lekë (without VAT).

5.1 In the case where the procurement object consists of several items, the unit price multiplier is:
21.982.366 Lek (twenty-one million nine hundred and eighty-two thousand three hundred and
sixty-six) (without VAT), which includes:

 Uniforms of uniforms and shoes items: 488.141 (four hundred and eighty eight thousand one
hundred and forty one) Lekë (without VAT)

and

 Unit Price of Electronic Distribution System of uniforms and shoes: 21.494.225 (twenty-one
million four hundred and ninety-four thousand two hundred and twenty-five) Leke (without
VAT).

6. Duration of the contract or time limit for execution: Within 1 April for summer uniforms and
within 1 September for winter uniforms. Exceptionally, the time limit for the execution of the first
contract to be signed within the Framework Agreement shall be not less than 60 days from the date of
the contract.

7. Deadline for submission of bids or expression of interest:
Date: 19/08/2019 Time: 10:00 Venue: www.app.gov.al,

8. Time limit for opening of bids or expression of interest:

Date: 19/08/2019 Time: 10:00 Venue: www.app.gov.al, Central Purchasing Agency, Ministry of
Interior, Tirana.

http://www.abp.gov.al
http://www.app.gov.al
http://www.app.gov.al



