
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  

E-mail       Misona.Shpuza@mb.gov.al  

Faqja në Internet www.abp.gov.al  

Personi pergjegjes: Misona SHPUZA; Misona.Shpuza@mb.gov.al    

 

2. Lloji i procedurës se prokurimit:  “Blerje automjetesh” ndarë në 2 (dy) lote 

3. Numri i referencës së procedures: REF-66731-07-24-2020 
 

- Numri i referencës së Loti I: REF-66733-07-24-2020 

- Numri i referencës së Loti II : REF-66735-07-24-2020 
 

4. Objekti  i kontratës: “Blerje automjetesh” ndarë në 2 (dy) lote, si mëposhtë: 

 

- Loti I  “Blerje Autoburgje për Drejtorinë e Përgjithshme të Burgjeve”  

- Loti II “Blerje Ambulanca për Drejtorinë e Përgjithshme të Burgjeve”  
 

5. Fondi limit: 23,275,833.8 (njëzet e tre milion e dyqind e shtatëdhjetë e pesë mijë e tetëqind e 

tridhjetë e tre pikë tetë) Lekë, pa TVSH, e konkretisht për lotët: 

- Loti I  “Blerje Autoburgje për Drejtorinë e Përgjithshme të Burgjeve” me fond limit: 

16,648,056 (gjashtëmbëdhjetë milion e gjashtëqind e dyzet e tetë mijë e pesëdhjetë e 

gjashtë) lekë pa TVSH; 

- Loti II “Blerje Ambulanca për Drejtorinë e Përgjithshme të Burgjeve” me fond limit: 

6,627,777.8 lekë ( gjashtë milion e gjashtëqind e njëzet e shtatë mijë e shtatëqind e 

shtatëdhjetë e shtatë pikë tetë) lekë pa TVSH; 

 

6. Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin:    

- Loti I  “Blerje Autoburgje për Drejtorinë e Përgjithshme të Burgjeve”- brenda 90 

(nëntëdhjetë) ditëve nga nënshkrimi i kontratës. 

- Loti II “Blerje Ambulanca për Drejtorinë e Përgjithshme të Burgjeve”- brenda 90 

(nëntëdhjetë) ditëve nga nënshkrimi i kontratës. 
 

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

Data: 19/08/2020 (dd/mm/vvvv)   Ora: 13:00 

Vendi: Ministria e Brendshme, Agjencia e Blerjeve të Përqendruara. 

mailto:Misona.Shpuza@mb.gov.al
http://www.abp.gov.al/
mailto:Misona.Shpuza@mb.gov.al


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

Data: 19/08/2020 (dd/mm/vvvv)   Ora: 13:00 

Vendi: Ministria e Brendshme, Agjencia e Blerjeve të Përqendruara. 


