
MINISTRIA E BRENDSHME
AGJENCIA E BLERJEVE TË PËRQENDRUARA

FORMULARI I NJOFTIMIT TE KONTRATES

1.1 Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor

Emri Agjencia e Blerjeve të Përqendruara.

Adresa Sheshi Skënderbej Nr. 3, Tiranë.

Tel/Fax +355 42 256 796

E-mail www.mb.gov.al

Faqja në Internet www.mb.gov.al
Përsonat përgjegjës:

Znj. Flutura ÇEKREZI Flutura.Cekrezi@mb.gov.al
Znj. Ani OMURI Ani.Omuri@mb.gov.al
Znj. Ing. Aurora MULLA Aurora.Mulla@ASP.gov.al

2. Lloji i procedurës se prokurimit: “Procedurë e hapur mbi kufirin e lartë monetar”

3.Numri i referencës së procedurës: REF-82564-08-09-2018

4. Objekti i kontratës: “Blerje uniforma për Policinë e Shtetit dhe aksesorë që e plotësojnë”
për vitet 2018,2019 dhe 2020.

5. Fondi limit; 908,973,900 (nëntëqind e tetë milion e nëntëqind e shtatëdhjetë e tre mijë e
nëntëqind) lekë pa TVSH. Fondi i përllogaritur për vitin buxhetor 2018 është në vlerën prej
201,501,700 (dyqind e një milion e pesëqind e një mijë e shtatëqind) lekë pa TVSH.

6. Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin:

Afati i lëvrimit të mallit është:

- Për sasitë e planifikuara për vitin 2018 afati i lëvrimit do të jetë: 30 ditë, 60 ditë dhe
100 ditë nga lidhja e kontratës, sipas listës së artikujve të përcaktuara në shtojcën 12 të
dokumenteve të tenderit.

- Për sasitë e planifikuara për vitin 2019 afati i lëvrimit duhet të jetë brenda 15 Prill 2019
2019 dhe pjesa tjetër brenda datës 2 Shtator 2019.

- Për sasitë e planifikuara për vitin 2020 afati i lëvrimit duhet të jetë brenda datës 15 Prill
2020 dhe brenda datës 2 Shtator 2020.

7. Afati kohor për dorëzimin e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje:

Data: : 24/09/2018 Ora: 10:00 Vendi: www.app.gov.al,

8. Afati kohor për hapjen e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje :

Data: 24/09/2018 Ora: 10:00 Vendi: Ministria e Brendshme, Agjencia e Blerjeve të
Përqendruara.
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TITULLARI I ORGANIT QENDROR BLERËS
DREJTORI I PËRGJITHSHËM


