
MINISTRIA E BRENDSHME
AGJENCIA E BLERJEVE TË PËRQENDRUARA

DREJTOR I PËRGJITHSHËM

Nr. _____Prot. Tiranë, më ____.____
2018

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 eda.xama@mb.gov.al

marsidi.gupi@mb.gov.al

denisa.skenderaj@mb.gov.al

Faqja e Internetit www.mb.gov.al

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

3. Objekti: “Blerje pjesësh ndërrimi për automjete, për shërbimet profilaktike” – Marrëveshje
Kuadër - me disa operatorë ekonomik ku te gjitha kushtet janë të përcaktuara - me afat 12 muaj,
ndarë në tre lote:

 Loti I "Blerje goma për automjete"

 Loti II "Blerje bateri per automjete"
.

 LOTI III "Blerje vajra dhe lubrifikant"

4. Fondi i Marrëveshjes Kuadër për 12 muaj është 84,153,063 (tetëdhjetë e katër milion e
njëqind e pesëdhjetë e tre mijë e gjashtëdhjetë e tre) lekë pa TVSH.

 Loti I "Blerje goma për automjete" me fond limit 41,563,646 (dyzet e një milion e
pesëqind e gjashtëdhjetë e tre mijë e gjashtëqind e dyzet e gjashtë) lekë pa TVSH.

 Loti II "Blerje bateri per automjete" me fond limit 11,207,150 (njëmbëdhjetë milion e
dyqind e shtatë mijë e njëqind e pesëdhjetë) lekë pa TVSH.

 LOTI III "Blerje vajra dhe lubrifikant" me fond limit 31,382,268 (tridhjetë e një milion
e treqind e tetëdhjetë e dy mijë e dyqind e gjashtëdhjetë e tetë) lekë pa TVSH.
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5. Kohezgjatja e marreveshjes kuader: 12 muaj

6. Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin: duke filluar nga data e lidhjes
së kontratës/kontratave me përfundim deri në plotësimin e nevojave të autoriteteve kontraktore
sipas marrëveshjes kuadër.

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

Data: 27.08.2018 (dd/mm/vvvv) Ora: 12:00

Vendi: www.app.gov.al

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

Data: 27.08.2018 (dd/mm/vvvv) Ora: 12:00

Vendi: www.app.gov.al

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

