
 

 
R E P U B L I K A   E   SH Q I P Ë R I S Ë 

MINISTRIA E BRENDSHME 

AGJENCIA SHTETËRORE E PROKURIMEVE TË PËRQËNDRUARA 

 

 

Nr. _____Prot.                                                      Tiranë, më ____.____ 2022 
 

NJOFTIMI I SHKURTUAR I KONTRATËS 

(Për t’u plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor, për publikim në  

Buletinin e Njoftimeve Publike)  

 

1.  Emri dhe adresa e Autoritetit/Entit Kontraktor:  

Emri: Agjencia Shtetërore e Prokurimeve të Përqëndruara   

Adresa:  Blv. “Dëshmorët e Kombit”, Nd. 1, 1001, Tiranë  

Tel/Faks: +355 42 247 865   

E-mail:  Suela.Haxhija@mb.gov.al   

Ueb-faqe: www.abp.gov.al   

2.    Lloji i procedurës së prokurimit: “Procedurë e hapur”, nëpërmjet marrëveshjes kuadër, me disa 

operatorë ekonomik, ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara. 

3. Numri i referencës së procedurës : REF-48744-11-07-2022 

Loti 1: REF-48747-11-07-2022 

Loti 2: REF-48749-11-07-2022 

Loti 3: REF-48751-11-07-2022 

Loti 4: REF-48753-11-07-2022 

Loti 5: REF-48755-11-07-2022 

 4.Objekti i kontratës / Marrëveshjes Kuadër: Blerje orendish dhe pajisjesh për mobilim zyrash e 

ndarë në 5 (pesë) lote. 

 Loti I. “Blerje orendish dhe pajisjesh për mobilim zyrash për  MB”, me fond limit të 

marrëveshjes kuadër: 1,987,660 (një milion e nëntëqind e tetëdhjetë e shtatë mijë e gjashtëqind 

e gjashtëdhjetë) lekë (pa TVSH). 

 Loti II. “Blerje orendish dhe pajisjesh për mobilim zyrash për  Agjencinë për Media dhe 

Informim”, me fond limit të marrëveshjes kuadër: 1,206,598 (një milion e dyqind e gjashtë 

mijë e pesëqind e nëntëdhjetë e tetë) lekë (pa TVSH). 

 Loti III. “Blerje orendish dhe pajisjesh për mobilim zyrash për ISHPSHSH”, me fond limit të 

marrëveshjes kuadër: 1,322,093 (një milion e treqind e njëzetë e dy mijë e nëntëdhjetë e tre) lekë 

(pa TVSH). 

 Loti IV. “Blerje orendish dhe pajisjesh për mobilim zyrash për Shtabin e Përgjithshëm të Forcave 

të Armatosura, Reparti Ushtarak nr. 6630” , me fond limit të marrëveshjes kuadër: 6,627,350 

(gjashtë milion e tetëqind e sgjashtëqind e njëzetë e shtatë mijë e treqind e pesëdhjetë) lekë (pa 

TVSH). 

 Loti V. “Blerje orendish dhe pajisjesh për mobilim zyrash për AISM” , me fond limit të 

marrëveshjes kuadër: 1,376,962.00 (një milion e treqind e shtatëdhjetë e gjashtë mijë e nëntëqind 

e gjashtëdhjetë e dy). 
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5. Fondi limit: : 12,520,666 (dymbëdhjetë milion e pesëqind e njëzetë mijë e gjashëqind e 

gjashtëdhjetë e gjashtë) Lekë pa TVSH. 

6.  Kohëzgjatja e kontratës/marrëveshjes kuadër ose afati për zbatimin e saj:  

Loti I. “Blerje orendish dhe pajisjesh për mobilim zyrash për  MB” me afat te marreveshjes kuader 

12 (dymbedhjete) muaj; 

Loti II. “Blerje orendish dhe pajisjesh për mobilim zyrash për  Agjencinë për Media dhe 

Informim” me afat te marreveshjes kuader 12 (dymbedhjete) muaj; 

Loti III. “Blerje orendish dhe pajisjesh për mobilim zyrash për ISHPSHSH” me afat te 

marreveshjes kuader 12 (dymbedhjete) muaj; 

Loti IV. “Blerje orendish dhe pajisjesh për mobilim zyrash për Shtabin e Përgjithshëm të Forcave 

të Armatosura, Reparti Ushtarak nr. 6630” me afat te marreveshjes kuader 12 (dymbedhjete) muaj; 

Loti V. “Blerje orendish dhe pajisjesh për mobilim zyrash për AISM” me afat te marreveshjes 

kuader 12 (dymbedhjete) muaj; 
 

Afati i fundit për paraqitjen dhe hapjen e ofertave: Data: 23.11.2022; Ora: 11:00; Vendi: 

www.app.gov.al, Agjencia e Blerjeve të Përqendruara në Ministrinë e Brëndshme, Tiranë. 

 

TITULLARI I ORGANIT QENDROR BLERËS 

DREJTOR I PËRGJITHSHËM 


