
 

 
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 ____.____ 2023 
 

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 mbi kufirin e lartë monetar, mallra, 

marrëveshje kuadër me disa operatorë ekonomikë me të gjitha kushtet e përcaktuara 

 3. Numri i referencës së procedurës REF-57120-01-26-2023 

Loti 1: REF-57135-01-26-2023 

Loti 2: REF-57138-01-26-2023 

Loti 3: REF-57140-01-26-2023 

Loti 4: REF-57143-01-26-2023 

Loti 5: REF-57145-01-26-2023 

Loti 6: REF-57147-01-26-2023 

Loti 7: REF-57150-01-26-2023 

 

4. Objekti Marrëveshjes Kuadër: “Blerje artikuj ushqimorë ndarë në 7 (shtatë) lote” si më 

poshtë: 

1. Loti I. “Blerje Gruri dhe Simite” me afat të marrëveshjes kuadër 2 (dy) vite, me fond 

limit të marrëveshjes kuadër: 5,278,802 (pesë milion e dyqind e shtatëdhjetë e tetë mijë e 

tetëqind e dy) lekë pa TVSH ose   45,343 (dyzetë e pesë mijë e treqind e dyzetë e tre) Euro 

pa TVSH. Kursi i këmbimit sipas Bankës së Shqipërisë datë 26.01.2023 është 116.42 lekë). 

2. Loti II. “ Bulmeti dhe nënproduktet e tij” me afat të marrëveshjes kuadër 2 (dy) vite, me 

fond limit të marrëveshjes kuadër: 48,383,716 (dyzetë e tetë milion e treqind e tetëdhjetë e 

tre mijë e shtatëqind e gjashtëmbëdhjetë) lekë pa TVSH ose  415,596 (katërqind e 
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pesëmbëdhjetë mijë e pesëqind e nëntëdhjetë e gjashtë) Euro pa TVSH. Kursi i këmbimit 

sipas Bankës së Shqipërisë datë 26.01.2023 është 116.42 lekë) 

3. Loti III. “Mishi dhe nënproduktet e tij ”, me afat të marrëveshjes kuadër 2 (dy) vite, me 

fond limit të marrëveshjes kuadër: 18,847,422 (tetëmbëdhjetë milion e tetëqind e dyzetë e 

shtatë mijë e katërqind e njëzetë e dy) lekë pa TVSH ose  161,892 (njëqind e gjashtëdhjetë 

e një mijë e tetëqind e nëntëdhjetë e dy ) Euro pa TVSH. Kursi i këmbimit sipas Bankës së 

Shqipërisë datë 26.01.2023 është 116.42 lekë) 

4. Loti IV. “Ushqime Koloniale”, me afat të marrëveshjes kuadër 2 (dy) vite, me fond limit 

të marrëveshjes kuadër: 11,982,194 (njëmbëdhjetëe milion e nëntëqind e tetëdhjetë e 

dymijë e njëqind e nëntëdhjetë e katër) lekë pa TVSH ose  102,922 (njëqind e dy mijë e 

nëntëqind e njëzetë e dy) Euro pa TVSH. Kursi i këmbimit sipas Bankës së Shqipërisë datë 

26.01.2023 është 116.42 lekë); 

5. Loti V. “Blerje Vezë” me afat të marrëveshjes kuadër 2 (dy) vite, me fond limit të 

marrëveshjes kuadër: 5,771,468 (pesë milion e shtatëqind e shtatëdhjetë e shtatë e një mijë 

e katërqind egjashtëdhjetë e tetë) lekë pa TVSH ose  49,575 (dyzetë e nëntë mijë e pesëqind 

e shtatëdhjetë e pesë) Euro pa TVSH. Kursi i këmbimit sipas Bankës së Shqipërisë datë 

26.01.2023 është 116.42 lekë); 

6. Loti VI. “Blerje Peshk”, me afat të marrëveshjes kuadër 2 (dy) vite, me fond limit të 

marrëveshjes kuadër: 791,753 (shtatëqind e nëntëdhjetë e një mijë e shtatëqind e pesëdhjetë 

e tre) lekë pa TVSH ose  6,801 (gjashtë mijë e tetëqind e një) Euro pa TVSH. Kursi i 

këmbimit sipas Bankës së Shqipërisë datë 26.01.2023 është 116.42 lekë); 

7. Loti VII. “Blerje Fruta Perime”, me afat të marrëveshjes kuadër 2 (dy) vite, me fond 

limit të marrëveshjes kuadër: 9,548,174 (nëntë milion e pesëqind e dyzetë e tetë mijë e 

njëqind e shtatëdhjetë e katër) lekë pa TVSH ose  82,015 (tetëdhjetë e dy mijë e 

pesëmbëdhjetë) Euro pa TVSH. Kursi i këmbimit sipas Bankës së Shqipërisë datë 

26.01.2023 është 116.42 lekë); 

5. Fondi limit: 100,603,528 (njëqind milion e gjashtëqind e tre mijë e pesëqind e njëzetë e tetë) 

Lekë pa TVSH  ose 864,143 (tetëqind e gjashtëdhjetë e katër mijë e njëqind e dyzetë e tre) 

Euro pa TVSH. Kursi i këmbimit sipas Bankës së Shqipërisë datë 26.01.2023 është 116.42 

lekë). 

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

Loti I. “Blerje bukë gruri dhe simite”, me afat të marrëveshjes kuadër 2 (dy) vite 

Loti II. “Blerje bulmeti dhe nënprodukte të tij”, me afat të marrëveshjes kuadër 2 (dy) vite 

Loti III. “Blerje mishi dhe nënproduktet e tij”, me afat të marrëveshjes kuadër 2 (dy) vite 

Loti IV. “Blerje Ushqime Koloniale” me afat të marrëveshjes kuadër 2 (dy) vite 

Loti V. “Blerje Vezë”, me afat të marrëveshjes kuadër 2 (dy) vite 

Loti VI. “Blerje Peshq”, me afat të marrëveshjes kuadër 2 (dy) vite 

Loti VII. “Blerje Fruta-Perime”, me afat të marrëveshjes kuadër 2 (dy) vite 

 

7. Afati i fundit për paraqitjen dhe hapjen e ofertave: 27.02.2023   Ora:11:00 

 

TITULLARI I ORGANIT QENDROR BLERËS 

DREJTOR I PËRGJITHSHËM 


