
REPUBLIKA E SHQIPËRISË
MINISTRIA E BRENDSHME

AGJENCIA E BLERJEVE TË PËRQENDRUARA

Nr. _____Prot. Tiranë, më ____.____
2019

FORMULARI I NJOFTIMIT TE KONTRATES

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.

3. Numri i referencës së procedurës: REF-13553-03-13-2019

Numri i referencës së Lotit I: REF-13559-03-13-2019

Numri i referencës së Lotit II: REF-13561-03-13-2019

Numri i referencës së Lotit III: REF-13563-03-13-2019

4. Objekti i kontratës/marrëveshjes kuadër: “Blerje materiale kancelarie”, ndarë në 3 (tre)
lote

5. Fondi limit : 123,065,216 (njëqind e njëzet e tre milion e gjashtëdhjetë e pesë mijë e
dyqind e gjashtëmbëdhjetë) Lekë pa TVSH, ndarë në lote si më poshtë:

 Loti I. “Materiale Kancelarie me bazë letre“ fondi limit i marrëveshjes kuadër është:

30,748,385 (tridhjetë milion e shtatëqind e dyzet e tetë mijë e treqind e tetëdhjetë e pesë)

lekë pa TVSH;

 Loti II. "Materiale Kancelarie të tjera zyre”, fondi limit i marrëveshjes kuadër është:

30,136,825 (tridhjetë milion e njëqind e tridhjetë e gjashtë mijë e tetëqind e njëzet e pesë)

lekë pa TVSH;

 Loti III. "Blerje letër”, fondi limit i marrëveshjes kuadër është: 62,180,006 (gjashtëdhjetë

e dy milion e njëqind e tetëdhjetë mijë e gjashtë) lekë pa TVSH;

6. Shumatorja e çmimeve për njësi për secilin lot është si më poshtë:

 Loti I. “Materiale Kancelarie me bazë letre“ shumatorja e çmimeve për njësi është: 33,940

( tridhjetë e tre mijë e nëntëqind e dyzetë) lekë pa TVSH;

 Loti II. "Materiale Kancelarie të tjera zyre”, shumatorja e çmimeve për njësi është:

mailto:Ani.Omuri@mb.gov.al


300,555 ( treqind mije e pesëqind e pesëdhjetë e pesë) lekë pa TVSH;

 Loti III. "Blerje letër”, shumatorja e çmimeve për njësi është: 15,735.94 ( pesëmbëdhjetë

mijë e shtatëqind e tridhjetë e pesë pikë nëntëdhjetë e katër) lekë pa TVSH;

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

8. Afati kohor për dorëzimin e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje: Data:

08.04.2019 (dd/mm/vvvv) Ora: 11:00

9. Afati kohor për hapjen e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje : Data : 08.04.2019
(dd/mm/vvvv) Ora : 11:00

TITULLARI I ORGANIT QENDROR BLERËS
DREJTOR I PËRGJITHSHËM


