
 

 

 

 

                                                        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       Denada.Dosti@mb.gov.al 

Faqja në Internet  www.abp.gov.al  

 

Personi pergjegjes: Denada DOSTI;  Denada.Dosti@mb.gov.al 

 

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

3. Objekti  i marrëveshjes kuadër:  “Botime, printime dhe materiale shtypshkrimi”, ndarë në 4 

(katër) lote. 

4. Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-10200-02-22-2019  

- Numri i referencës së Loti I: REF-10203-02-22-2019 

- Numri i referencës së Loti II : REF-10205-02-22-2019 

- Numri i referencës së Loti III: REF-10207-02-22-2019 

- Numri i referencës së Loti IV: REF-10209-02-22-2019 

5. Fondi limit total (vlera e pritshme e kontratave) të marrëveshjes kuadër është: 22,238,380 

(njëzet e dy milion e dyqind e tridhjetë e tetë mijë e treqind e tetëdhjetë) Lekë pa TVSH. 

- Për Lotin I: fondi limit i marrëveshjes kuadër është: 4,853,449 (katër milion e tetëqind e 

pesëdhjetë e tre mijë e katërqind e dyzet e nëntë) lekë pa TVSH; 

- Për Lotin II: fondi limit i marrëveshjes kuadër është 3,049,809 (tre milion e dyzet e nëntë 

mijë e tetëqind e nëntë) lekë pa TVSH. 

- Për Lotin III: fondi limit i marrëveshjes kuadër është 12,698,122 (dymbëdhjetë milion e 

gjashtëqind e nëntëdhjet e tetë mijë e njëqind e njëzet e dy) lekë pa TVSH. 

- Për Lotin IV: fondi limit i marrëveshjes kuadër është 1,637,000 (një milion e gjashtëqind e 

tridhjetë e shtatë mijë ) lekë pa TVSH.  

6. Shumatorja e çmimeve për njësi totali i marrëveshjes kuadër, “Botime, printime dhe 

materiale shtypshkrimi”, ndarë në 4 (katër) lote është 28,749.53 (njëzet e tetë mijë e shtatëqind 

e dyzet e nëntë mijë pikë pesëdhjet e tre) lekë pa  TVSH: 

 Shumatorja e çmimeve për njësi është për Lotin I. “Blerje dokumentacioni” për Ministrinë 

e Arsimit, Sportit dhe Rinisë: 2,500.83 (dy mijë e pesëqind pikë tetëdhjet e tre) lekë pa  TVSH. 

 Shumatorja e çmimeve për njësi është për Lotin II. “Blerje dokumentacioni”, për Drejtorinë 

e Përgjithshme të Burgjeve: 11,595.40 (njëmbëdhjetë mijë e pesëqind e nëntëdhjetë e pesë pikë 

dyzete) lekë pa  TVSH. 

 Shumatorja e çmimeve për njësi është për Lotin III. “Botime, printime dhe materiale 

shtypshkrimesh” për Qëndrën Spitalore Universitare “Nënë Tereza”, 7,918.80 (shtatë mijë e 

nëntëqind e tetëmbëdhjet pikë tetedhjetë) lekë pa  TVSH. 
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 Shumatorja e çmimeve për njësi është për Lotin IV. “Blerje shtypshkrimesh” për Spitalin 

Universitare Obstetrik - Gjinekologjik “Mbretëresha Geraldina”, 6,734.50 (gjashtë mijë e 

shtatëqind e tridhjetë e katër, pikë pesëdhjetë) lekë pa  TVSH. 

 

7. Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin: 

     Për Lotin I. “Blerje dokumentacioni” për Ministrinë e Arsimit, Sportit dhe Rinisë 

- Zërat nga 1-29,  afati është 7 ditë nga momenti i lidhjes së kontratës dhe dhënies së fileve 

finale për print. 

- Zërat nga 30-47, afati është 30 ditë nga momenti i lidhjes së kontratës dhe dhënies se fileve 

finale për print. 

Për Lotin II. “Blerje dokumentacioni”, për Drejtorinë e Përgjithshme të Burgjeve 

- 45 (dyzete e pese ditë nga data e nënshkrimi i kontratës) 

Për Lotin III. “Botime, printime dhe materiale shtypshkrimesh” për Qëndrën Spitalore 

Universitare “Nënë Tereza” 

- Duke filluar nga  data e lidhjes së kontratës/kontratave me përfundim deri në plotësimin e 

nevojave të autoritetit kontraktor sipas marrëveshjes kuadër. 

Për Lotin IV. “Blerje shtypshkrimesh” për Spitalin Universitare Obstetrik - Gjinekologjik 

“Mbretëresha Geraldina” 

- Afati i levrimit te mallit do te jete nga momenti i nenshkrimit te kontrates/kontratave, sipas 

kerkeses se Autoritetit Kontraktor, brenda afatit 2 - (dy) vjecar te lidhjes se kontrates 

Marreveshje Kuader. 

 

8. Afati kohor për dorëzimin e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje: Data: 20/03/2019,  

Ora: 12:00. Vendi: app.gov.al 

9. Afati kohor për hapjen e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje: Data: 20/03/2019 Ora: 

12:00, Vendi: Ministria e Brendshme, Agjencia e Blerjeve të Përqendruara. 

 

 

 

 

TITULLARI I ORGANIT QENDROR BLERËS 

 

DREJTOR I PËRGJITHSHËM 

 

EDLIRA NAQELLARI 
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Konceptoi:Njësia e prokurimit 

Znj. Denada DOSTI Përgjegjës sektori 

Znj. Adela Kila Specialiste 

Znj. Elona LILO  Specialiste 

Datë: 22.02.2019 


