
 
 

R E P U B L I K A   E   SH Q I P Ë R I S Ë 

MINISTRIA E BRENDSHME                                
AGJENCIA E BLERJEVE TË PËRQENDRUARA 

 

 

Njoftimi i Kontratës  

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

Publike) 

 

 

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   Adresa: Blv. “Dëshmorët e Kombit”, Nd. 1, 1001, Tiranë. 

Tel/Fax      +355 42 247 865 

Personi pergjegjes: Suela HAXHIJA Suela.Haxhija@mb.gov.al 

Faqja në Internet www.abp.gov.al 

 

2- Lloji i procedurës se prokurimit: Procedurë e hapur, Marrëveshje Kuadër me disa operatorë 

ekonomik ku jo të gjitha kushtet janë të përcaktuara, me afat të Marrëveshjes Kuadër 24 muaj. 

 

3- Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-90593-03-19-2021 

Numri i referencës së Lotit I: REF-90596-03-19-2021 

Numri i referencës së Lotit II: REF-90598-03-19-2021 

Numri i referencës së Lotit III: REF-90602-03-19-2021 

 

4- Objekti  i marrëveshjes kuadër  “Blerje materiale të ndryshme për pastrim (e ndarë në 3 Lote, 

përfshirë artikujt kundër COVID-19)” për 15 autoritete kontraktore. 

5- Fondi i marrëveshjes kuadër: 197,020,422 (njëqind e nëntëdhjetë e shtatë milion e njëzet 

mijë e katërqind e njëzet e dy) Lekë (pa TVSH), i ndarë në 3(tre) Lote si vijon: 

 

Loti 1 “Blerje detergjent, dizifektant dhe aromatizues” me fond të marrëveshjes kuadër 

125,924,225.74 (njëqind e njëzet e pesë milion e nëntëqind e njëzet e katër mijë e dyqind e 

njëzet e pesë pikë shtatëdhjetë e katër) Lekë (pa TVSH); 

Loti 2 “Blerje materiale të ndryshme për pastrim” me fond të marrëveshjes kuadër 

60,799,437.42(gjashtëdhjetë milion e shtatëqind e nëntëdhjetë e nëntë mijë e katërqind e 

tridhjetë e shtatë pike dyzet e dy) Lekë (pa TVSH), ; 

Loti 3 “Blerje materiale të nevojshme për mbrotjen personale" me fond të marrëveshjes 

kuadër 10,296,758.84 (dhjetë milion e dyqind e nëntëdhjetë e gjashtë mijë e shtatëqind e 

pesëdhjëtë e tetë pikë tetëdhjetë e katër)  Lekë (pa TVSH); 

 

mailto:Suela.Haxhija@mb.gov.al


6- Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin:    

Për Lotin 1 dhe Lotin 2: Sipas kërkesave të autoriteteve kontraktore por në cdo rast jo më pak se 

10 (dhjetë) ditë nga lidhja e kontratës/ kontratave deri në plotësimin e nevojave të autoritetit 

kontraktor, në bazë të marrëveshjes kuadër; 

Për Lotin 3: Sipas kërkesave të autoriteteve kontraktore deri në plotësimin e nevojave të 

autoritetit kontraktor, në bazë të marrëveshjes kuadër. 

     

7- Afati kohor për dorëzimin e ofertave: Data: 15.04.2021; Ora:11:00; Vendi: www. 

app.gov.al; 

8- Afati kohor për hapjen e ofertave: Data: 15.04.2021; Ora:11:00; Vendi: Agjencia e Blerjeve 

të Përqendruara në Ministrinë e Brendshme, Tiranë. 

 

 

 

 

TITULLARI I ORGANIT QENDROR BLERËS 

DREJTOR I PËRGJITHSHËM 

 

 


