
 

 
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 

 

Nr. _____Prot.                                                      Tiranë, më ____.____ 2022 

NJOFTIMI I SHKURTUAR I KONTRATËS 

(Për t’u plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor, për publikim në  

Buletinin e Njoftimeve Publike)  

 

1.  Emri dhe adresa e Autoritetit/Entit Kontraktor:  

Emri: Agjencia e Blerjeve të Përqendruara   

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

Tel/Faks: +355 42 247 865   

E-mail:  Suela.Haxhija@mb.gov.al   

Ueb-faqe: www.abp.gov.al   

 

2.    Lloji i procedurës së prokurimit: “Procedurë e hapur”, nëpërmjet marrëveshjes kuadër, 

me disa operatorë ekonomik, ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara. 

3. Numri i referencës së procedurës : REF-31683-06-03-2022 

Loti 1: REF-31687-06-03-2022 

Loti 2: REF-31689-06-03-2022 

Loti 3: REF-31691-06-03-2022 

Loti 4: REF-31693-06-03-2022 

 

 4.Objekti i kontratës / Marrëveshjes Kuadër: Blerje orendish dhe pajisjesh për mobilim 

zyrash e ndarë në katër lote. 

 

 Për Lotin I. “Blerje orendish dhe pajisjesh për mobilim zyrash për  DPT”, me fond limit të 

marrëveshjes kuadër: 12,412,280 (dymbëdhjetë milion e katërqind e dymbëdhjetë mijë e 

dyqind e tetëdhjetë) lekë (pa TVSH). 

 Për Lotin II. “Blerje orendish dhe pajisjesh për mobilim zyrash për  MAS”, me fond limit të 

marrëveshjes kuadër: 4,142,520 (katërmilion e njëqind e dyzetë e dy mijë e pesëqind e njëzetë) 

lekë (pa TVSH). 

 Për Lotin III. “Blerje orendish dhe pajisjesh për mobilim zyrash për Akademinë e Forcave të 

Armatosura”, me fond limit të marrëveshjes kuadër: 4,986,059 (katër milion e nëntëqind e 

tetëdhjetë e gjashtë mijë e pesëdhjetë e nëntë ) lekë (pa TVSH). 

 Për Lotin IV. “Blerje orendish dhe pajisjesh për mobilim zyrash për Agjencinë Kombëtare të 

Punësimit” , me fond limit të marrëveshjes kuadër: 2,269,330 (dy milion e dyqnd e 

gjashtëdhjetë e nëntë mijë e treqind e tridhjetë) lekë (pa TVSH). 
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5. Fondi limit: : 23,810,188 (njëzetë e tre milion e tetëqind e dhjetë mijë enjëqind e 

tetëdhjetë e tetë) Lekë pa TVSH. 

 

6.  Kohëzgjatja e kontratës/marrëveshjes kuadër ose afati për zbatimin e saj:  

Për Lotin I. “Blerje orendish dhe pajisjesh për mobilim zyrash për  DPT””, me afat të 

marrëveshjes kuadër 1 (një) vit 

Për Lotin II. “Blerje orendish dhe pajisjesh për mobilim zyrash për  MAS”, me afat të 

marrëveshjes kuadër 3 (tre) vite 

Për Lotin III. “Blerje orendish dhe pajisjesh për mobilim zyrash për Akademinë e Forcave të 

Armatosura”, me afat të marrëveshjes kuadër 1 (një) vit 

Për Lotin IV. “Blerje orendish dhe pajisjesh për mobilim zyrash për Agjencinë Kombëtare të 

Punësimit” me afat të marrëveshjes kuadër 1 (një) vit 

 

Afati i fundit për paraqitjen dhe hapjen e ofertave: Data: 21.06.2022; Ora: 11:00; Vendi: 

www.app.gov.al, Agjencia e Blerjeve të Përqendruara në Ministrinë e Brëndshme, Tiranë. 

 

 

TITULLARI I ORGANIT QENDROR BLERËS 

DREJTOR I PËRGJITHSHËM 


