
 

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

MINISTRIA E BRENDSHME                                
AGJENCIA E BLERJEVE TË PËRQENDRUARA 

 

Nr. _____Prot.                                                      Tiranë, më ____.____ 2021 

Njoftimi i kontrates  

 

1. Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor 

 

Emri      Agjencia e Blerjeve të Përqendruara 

Adresa      Ministria e Brendshme, Sheshi Skënderbej Nr. 3, Tiranë.  

Personi përgjegjës:  Anisa BOGDANI 

Anisa.Bogdani@mb.gov.al 

Faqja në Internet www.abp.gov.al 

 

2.  Lloji i procedurës se prokurimit:  “Procedure e Hapur”, Marrëveshje kuadër me disa 

operatorë ekonomik, ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara, me afat të marrëveshjes 

kuadër e ndarë sipas loteve.  

 

3. Objekti  i kontratës/marrëveshjes kuadër: “Sigurim Automjetesh” i ndare ne 4 (katër) 

lote:  

Loti 1: “Sigurim të Detyrueshëm të Mjeteve Motorrike Tpl"me afat 24 muaj, me fond limit të 

marrëveshjes kuadër: 11,384,171 (njëmbëdhjetë milion e treqindë e tetëdhjetë e katër mijë e 

njëqindë e shtatëdhjetë e një) Lekë Pa tvsh  
Loti 2: “Sigurim të Detyrueshëm të Mjeteve Motorrike Tpl"me afat 12 muaj, me fond limit të 

marrëveshjes kuadër: 2,257,356 (dy milion e dyqindë e pesëdhjetë e shtatë mijë e treqindë e 

pesë dhjetë e gjashtë) Lekë Pa TVSH  

Loti 3: “Sigurimi kasko i mjeteve motorike” me afat 24 muaj me fond limit të marrëveshjes 

kuadër: 3,839,066 (tre milion e tetëqind e tridhjetë e nëntë mijë e gjashtëdhjetë e gjashtë) 

Lekë Pa TVSH  

Loti 4: Sigurimi kasko i mjeteve motorike” me afat 12 muaj me fond limit të marrëveshjes kuadër: 

1,387,401 (Një milion e treqindë e tetë dhjetë e shtatë mijë e katërqindë e një) Lekë Pa TVSH. 

 

4. Numri i referencës së procedurës: REF-91632-03-29-2021 

Numri i referencës së lotit 1- REF-91635-03-29-2021 

Numri i referencës së lotit 2- REF-91637-03-29-2021 

Numri i referencës së lotit 3- REF-91639-03-29-2021 

Numri i referencës së lotit 4- REF-91641-03-29-2021 

 

5. Fondi limit i Marrëveshjes Kuadër: 18,867,994 (tetëmbëdhjetë milion e tetë qind e 

gjashtëdhjetë e shtatë mijë e nëntëqind e nëntë dhjetë e katër) Lekë Pa TVSH 

 

6. Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin:  Nga lidhja e kontratës/ 

kontratave deri në plotësimin e nevojave të autoritetit kontraktor, në bazë të marrëveshjes 

kuadër.  

mailto:Anisa.Bogdani@mb.gov.al
http://www.abp.gov.al/


7- Afati kohor për dorëzimin e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje: Data 22/04/2021  

Ora: 11:00; www.app.gov.al.  

8- Afati kohor për hapjen e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje: Data 22/04/2021  Ora: 

11:00; www.app.gov.al.  

 

  

 

TITULLARI I ORGANIT QENDROR BLERËS 

DREJTOR I PËRGJITHSHËM 

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

