
MINISTRIA E BRENDSHME
AGJENCIA E BLERJEVE TË PËRQENDRUARA

NJOFTIMI I KONTRATËS

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 flutura.cekrezi@mb.gov.al

adela.kila@mb.gov.al

ani.omuri@mb.gov.al

Faqja e Internetit www.app.gov.al

2. Lloji i procedurës se prokurimit: Procedurë e hapur, Marrëveshjes kuadër, me disa operatorë
ekonomikë ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara, me afat për Lotin I: 4(katër) vjet nga nënshkrimi
i marrëveshjes kuadër dhe për Lotin II: 3 (tre) vjet nga nënshkrimi i marrëveshjes kuadër.

3. Numri i referencës së procedurës; REF-00377-12-19-2018

Loti I: Ref-00380-12-19-2018

Loti II: Ref-00383-12-19-2018

4. Objekti i marrëveshjes kuadër: “Shërbim gatimi dhe shpërndarje ushqimi” (Katering) ndarë në
dy lote.

5. Fondi total i përllogaritur i marrëveshjeve kuadër: 90,320,854 (nëntëdhjetë milion e treqind e
njëzetë mijë e tetëqind e pesëdhjetë e katër) lekë pa TVSH i ndarë në dy lote si më poshtë:

- Loti I: “Shërbim gatimi dhe shpërndarje ushqimi për Spitalin Rajonal Lezhë”, me fond limit
60,708,488 (gjashtëdhjetë milion e shtatëqind e tetë mijë e katërqind e tetëdhjetë e tetë) lekë
pa TVSH.

- Loti II: “Shërbim gatimi dhe shpërndarje ushqimi për Repartin e Ndërhyrjes së Shpejtë
Shkodër”, me fond limit në vlerën prej 29,612,366 (njëzetë e nëntë milion e gjashtëqind e
dymbëdhjetë mijë e treqind e gjashtë e gjashtë) 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 autoriteteve kontraktore sipas
marrëveshjeve kuadër per secilin lot.
7- Afati kohor për dorëzimin e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje: Data: 14/01/2019 Ora:
12:00 Vendi: Vendi: www.app.gov.al;

8- Afati kohor për hapjen e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje: Data: 14/01/2019 Ora:
12:00 Vendi: Ministria e Brendshme, Agjencia e Blerjeve të Përqendruara.

TITULLARI I ORGANIT QENDROR BLERËS
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