
 

 
 

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 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     Suela.Haxhija@mb.gov.al  

Personi pergjegjes: Suela HAXHIJA    

Faqja në Internet www.abp.gov.al  

 

2.  Lloji i procedurës se prokurimit: “Procedurë e Hapur”, Marrëveshje Kuadër me disa 

Operator Ekonomik, kur të gjitha kushtet janë të përcaktuara. 

 

3. Numri i referencës së procedurës: REF-91094-03-25-2021 

Numri i referencës së Lotit I: REF-91100-03-25-2021 

Numri i referencës së Lotit II: REF-91102-03-25-2021 

Numri i referencës së Lotit III: REF-91104-03-25-2021 

Numri i referencës së Lotit IV: REF-91106-03-25-2021 

Numri i referencës së Lotit V: REF-91108-03-25-2021 

 

4. Objekti  i marrëveshjes kuadër: “Blerje Karburanti, përveç Jet A1”, ndarë në 5 (pesë) 

Lote për 23 (njëzetë e tre) Autoritete Kontraktore.. 

- Loti I. “Furnizim me lëndë djegëse për automjete Diesel (Gazoil)”, me afat të marrëveshjes 

kuadër 2 (dy) vite; 

- Loti II. “Furnizim me lëndë djegëse për automjete Diesel (Gazoil)”, me afat të marrëveshjes 

kuadër 3 (tre) vite; 

- Loti III. “Furnizim me lëndë djegëse për automjete Benzine pa plumb”, me afat të 

marrëveshjes kuadër 2 (dy) vite; 

- Loti IV. “Furnizim me lëndë djegëse e lëngët për përdorim termik civil dhe industrial (Gazoil 

< 0.1,Gazoil > 0.1,mazut)”, me afat të marrëveshjes kuadër 2 (dy) vite; 

- Loti V. “Furnizim me lëndë djegëse e lëngët për përdorim termik civil dhe industrial (solar), 

me afat të marrëveshjes kuadër 2 (dy) vite; 
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5. Fondi i përgjithshëm i marrëveshjes kuadër është: 171,016,820 (njëqind e shtatëdhjetë e një 

milion e gjashtëmbëdhjetë mijë e tetëqind e njëzetë) Lekë pa TVSH i ndarë në 5 (pesë) Lote si 

më poshtë: 

 Loti I. “Furnizim me lëndë djegëse për automjete Diesel (Gazoil)”, me fond të marrëveshjes 

kuadër: 110,979,757 (njëqind e dhjetë milion e nëntëqind e shtatëdhjetë e nëntë mjijë e 

shtatëqind e pesëdhjetë e shtatë) lekë pa TVSH; 

 Loti II. “Furnizim me lëndë djegëse për automjete Diesel (Gazoil)” me fond të marrëveshjes 

kuadër: 37,805,540 (tridhjetë e shtatë milion e tetëqind e pesë mijë e pesëqind e dyzetë ) lekë 

pa TVSH; 

 Loti III. “Furnizim me lëndë djegëse për automjete Benzine pa plumb”, me fond të marrëveshjes 

kuadër: 7,951,443 (shtatë milion e nëntëqind e pesëdhjetë e një mijë e katërqind e dyzetë e tre ) 

lekë pa TVSH; 

 Loti IV. “Furnizim me lëndë djegëse e lëngët për përdorim termik civil dhe industrial (Gazoil < 

0.1,Gazoil > 0.1,mazut)”, me fond të marrëveshjes kuadër: 8,610,080 (tetë milion e gjashtëqind e 

dhjetë mijë e tetëdhjetë) lekë pa TVSH; 

 Loti V. “Furnizim me lëndë djegëse e lëngët për përdorim termik civil dhe industrial (solar), 

me fond të marrëveshjes kuadër: 5,670,000 (pesë milion e gjashtëqind e shtatëdhjetë mijë) lekë 

pa TVSH. 

 

6. Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin:   Nga lidhja e kontratës/ kontratave 

deri në plotësimin e nevojave të autoritetit kontraktor, në bazë të marrëveshjes kuadër. 
     

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

Data: 19.04.2021 (dd/mm/vvvv)   Ora: 12:00 

Vendi: www.app.gov.al 

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

 Data: 19.04.2021 (dd/mm/vvvv)   Ora: 12:00 

Vendi: www.app.gov.al 
 

 

 

 

 

 

TITULLARI I ORGANIT QENDROR BLERËS 

DREJTOR I PËRGJITHSHËM 


