
Njoftimi i kontrates për t’u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor, i cili do të publikohet
në Buletinin e Njoftimeve Publike

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

Personi përgjegjës Ani OMURI Ani.Omuri@mb.gov.al

Faqja në Internet www.abp.gov.al

2. Lloji i procedurës se prokurimit: Procedure e Hapur, Marrëveshje kuadër.

1. Numri i referencës së procedurës: REF-12831-03-07-2019

Numri i referencës së Lotit I: REF-12834-03-07-2019

Numri i referencës së Lotit II: REF-12836-03-07-2019

2. Objekti i kontratës/marrëveshjes kuadër: “Blerje materiale të ndryshme për pastrim”
ndarë në 2(dy) lote.

3. Fondi limit: 169,728,038 (njëqind e gjashtëdhjetë e nëntë milion e shtatëqind e njëzet e
tetë mijë e tridhjetë e tetë) Lekë pa TVSH e ndarë në 2 (dy) lote si më poshtë:

 LOTI I “Blerje dertegjent, dizinfektant dhe aromatizues” me fond limit 103,263,609
(njëqind e tre milion e dyqind e gjashtëdhjetë e tre mijë e gjashtëqind e nëntë) lekë pa
TVSH;

 LOTI II “Blerje materiale te ndryshme për pastrim” me fond limit 66,464,429
(gjashtëdhjetë e gjashtë milion e katërqind e gjashtëdhjetë e katër mijë e katërqind e
njëzet e nëntë ) lekë pa TVSH lekë pa TVSH.

4. Shumatorja e çmimeve për njësi është:

 Loti I. “Blerje detergjent, dizifektant dhe aromatizues”, me shumatore të çmimeve për
njësi 28,067.99 (njëzet e tetë mijë e gjashtëdhjetë e shtatë pikë nëntëdhjetë e nëntë) lekë
pa TVSH;

 Loti II. “Blerje materialesh të ndryshme për pastrim”, me shumatore të çmimeve për
njësi 57,553.34 (pesëdhjetë e shtatë mijë e pesëqind e pesëdhjetë e tre pikë tridhjetë e
katër) lekë pa TVSH.

5. Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin: 10 (dhjetë) ditë nga lidhja e
kontratës/kontratave deri në plotësimin e nevojave të autoritetit kontraktor, në bazë të
marrëveshjes kuadër.

6. Afati kohor për dorëzimin e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje: Data:
01.04.2019, Ora: 11:00; Vendi: app.gov.al

7. Afati kohor për hapjen e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje : Data: 01.04.2019,
Ora: 11:00, Vendi: Ministria e Brendshme, Agjencia e Blerjeve të Përqendruara.
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