
 
REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

MINISTRIA E BRENDSHME                                
AGJENCIA E BLERJEVE TË PËRQENDRUARA 

 

Nr. _____Prot.                                                       Tiranë, më ____.____ 2021 

                                                      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 42 256 796 

Faqja në Internet  www.abp.gov.al 

Përsoni përgjegjës:  Znj. Anisa BOGDANI  

E-mail    Anisa.Bogdani@mb.gov.al 

 

2.  Lloji i procedurës se prokurimit:  Tender i Hapur, nëpërmjet marrëveshjes kuadër më disa 

operatorë ekonomik, ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara, me afat të marrëveshjes kuadër 2 

(dy) vite. 

3. Objekti  i kontratës/marrëveshjes kuadër: “Shërbim gatimi dhe shpërndarje ushqimi për 

strukturat ushtarake të Forcave të Armatosura" e ndarë në 8 Lote si më poshtë: 

- Loti 1 “Shërbim gatimi dhe shpërndarje ushqimi për Repartin Ushtarak nr. 6630”, me 

fond të marrëveshjes kuadër: 23,283,310 (njëzetë e tre milion e dyqind e tetëdhjetë e tre mijë e 

treqind e dhjetë) Lekë (pa TVSH); 

- Loti 2 “Shërbim gatimi dhe shpërndarje ushqimi për Repartin Ushtarak nr. 6640 

(ASNI)’’, me fond të marrëveshjes kuadër: 26,287,584 (njëzetë e gjashtë milion e dyqind e 

tetëdhjetë e shtatë mijë e pesëqind e tetëdhjetë e katër) Lekë (pa TVSH); 

- Loti 3 “Shërbim gatimi dhe shpërndarje ushqimi për Repartin Ushtarak nr. 3006”, 

Farkë-Tiranë, me fond të marrëveshjes kuadër: 19,798,887 (nëntëmbëdhjetë milion e 

shatëqind e nëntëdhjetë e tetë mijë e tetëqind e tetëdhjetë e shtatë) Lekë (pa TVSH); 

- Loti 4 “Shërbim gatimi dhe shpërndarje ushqimi për Repartin Ushtarak nr. 3006”, 

Rinas-Tiranë, me fond të marrëveshjes kuadër: 4,764,778 (katër milion e shtatëqind e 

gjashtëdhjetë e katër mijë e shtatëqind e shtatëdhjetë e tetë) Lekë (pa TVSH); 

- Loti 5 “Shërbim gatimi dhe shpërndarje ushqimi për Repartin Ushtarak nr. 2001”, 

Plepa-Durrës, me fond të marrëveshjes kuadër: 9,436,516 (nëntë milion e katërqind e 

tridhjetë e gjashtë mijë e pesëqind e gjashtëmbëdhjetë) Lekë (pa TVSH); 

- Loti 6 “Shërbim gatimi dhe shpërndarje ushqimi për Repartin Ushtarak nr. 2004”, Kepi 

i Palit-Durrës, me fond të marrëveshjes kuadër: 13,301,277 (trembëdhjetë milion e treqind e 

një mijë e dyqind e shtatëdhjetë e shtatë) Lekë (pa TVSH); 

- Loti 7 “Shërbim gatimi dhe shpërndarje ushqimi për Repartin Ushtarak nr. 1010”, Vau i 

Dejës-Shkodër, me fond të marrëveshjes kuadër: 18,175,160 (tetëmbëdhjetë milion e njëqind 

e shtatëdhjetë e pesë mijë e njëqind e gjashtëdhjetë) Lekë (pa TVSH); 

- Loti 8 “Shërbim gatimi dhe shpërndarje ushqimi për Repartin Ushtarak nr. 6620 (PU)”, 

Rinas-Tiranë, me fond të marrëveshjes kuadër: 25,758,957 (njëzetë e pesë milion e shtatëqind 

e pesëdhjetë e tetë mijë e nëntëqind e pesëdhjetë e shtatë) Lekë (pa TVSH); 

http://www.abp.gov.al/
mailto:Anisa.Bogdani@mb.gov.al


4. Numri i referencës së procedurës: REF-87317-02-16-2021 

Numri i referencës së Lotit 1: REF-87319-02-16-2021 

Numri i referencës së Lotit 2: REF-87321-02-16-2021 

Numri i referencës së Lotit 3: REF-87323-02-16-2021 

Numri i referencës së Lotit 4: REF-87325-02-16-2021 

Numri i referencës së Lotit 5: REF-87327-02-16-2021 

Numri i referencës së Lotit 6: REF-87329-02-16-2021 

Numri i referencës së Lotit 7: REF-87331-02-16-2021 

Numri i referencës së Lotit 8: REF-87336-02-16-2021 

 

5. Fondi limit : 140,806,469 (njëqindë e dyzetë milion e tetëqind e gjashtë mijë e katërqindë e 

gjashtëdhjetë e nëntë) Lekë pa TVSH. 

 

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, për secilin lot.  

 

7- Afati kohor për dorëzimin e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje: Data: 12/03/2021 

Ora: 12:00, Vendi: www.app.gov.al 

 

 

8- Afati kohor për hapjen e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje: Data: 12/03/2021 

(dd/mm/vvvv)   Ora: 12:00, Vendi: www.app.gov.al 
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