
 

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

MINISTRIA E BRENDSHME                                

AGJENCIA SHTETËRORE E PROKURIMEVE TË PËRQËNDRUARA 

 

 

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  Shtetërore e Prokurimeve 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 mbi kufirin e lartë monetar”, nëpërmjet 

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

3. Numri i referencës së procedurës / REF-54692-12-22-2022 

Loti 1 : REF-54698-12-22-2022 

Loti 2 : REF-54700-12-22-2022 

Loti 3: REF-54702-12-22-2022 

Loti 4: REF-54704-12-22-2022 

Loti 5: REF-54706-12-22-2022 

Loti 6: REF-54708-12-22-2022 

Loti 7: REF-54710-12-22-2022 

 

 

1. Objekti i kontratës / Marrëveshjes Kuadër: Blerje Karburanti, përveç Jet A1” ndarë në 7 

(shtatë) lote si më poshtë: 

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

kuadër 2 (dy) vite, me fond limit të marrëveshjes kuadër: 132,467,344 (njëqind tridhjetë e dy 

milion e katërqind e gjashtëdhjetë e shtatë mijë e treqind e dyzetë e katër) lekë pa TVSH ose  

1,163,627 (një milion e njëqind e gjashtëdhjetë e tre mijë e gjashtëqind e njëzetë e shtatë) Euro 

pa TVSH. Kursi i këmbimit sipas Bankës së Shqipërisë datë 22.12.2022 është 113.84 lekë). 

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

kuadër 3 (tre) vite, me fond limit të marrëveshjes kuadër: 57,668,410 (pesëdhjetë e shtatë 

milion e gjashtëqind e gjashtëdhjetë e tetë mijë e katërqind e dhjetë) lekë pa TVSH ose  
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506,574 (pesëqind gjashtë mijë e pesëqind e shtatëdhjetë e katër) Euro pa TVSH. Kursi i 

këmbimit sipas Bankës së Shqipërisë datë 22.12.2022 është 113.84 lekë); 

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

marrëveshjes kuadër 2 (dy) vite, me fond limit të marrëveshjes kuadër: 4,741,668(katër milion 

e shtatëqind e dyzet e një mijë e gjashtëqind e gjashtëdhjete e tetë) lekë pa TVSH ose  41,652 

(dyzetë e një mijë e gjashtëqind e pesëdhjetë e dy ) Euro pa TVSH. Kursi i këmbimit sipas 

Bankës së Shqipërisë datë 22.12.2022 është 113.84 lekë).; 

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

kuadër 12 (dymbëdhjetë) muaj”, me fond limit të marrëveshjes kuadër: 833,333 (tetëqind e 

tridhjetë e tre mijëe treqind e tridhjetë e tre) lekë (pa TVSH) ose  7,320 (shtatë mijë e treqind 

e njëzetë ) Euro pa TVSH. Kursi i këmbimit sipas Bankës së Shqipërisë datë 22.12.2022 është 

113.84 lekë).; 

5. Loti V. “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, me fond limit të 

marrëveshjes kuadër: 206,264,142(dyqind e gjashtë milion e dyqind e gjashtëdhjetë e katër 

mijë e njëqind e dyzet e dy lekë pa TVSH ose  1,811,878 (një milion e tetëqind e njëmbëdhjetë 

mijë e tetëqind e shtatëdhjetë e tetë) Euro pa TVSH. Kursi i këmbimit sipas Bankës së 

Shqipërisë datë 22.12.2022 është 113.84 lekë).; 

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

marrëveshjes kuadër 3 (tre) vite, me fond limit të marrëveshjes kuadër: 35,032,500 (tridhjetë 

e pesë milion e tridhjetë e dy mijë e pesëqind) lekë pa TVSH ose  307,735 (treqind e shtatë 

mijë e shtatëqind e tridhjetë e pesë) Euro pa TVSH. Kursi i këmbimit sipas Bankës së 

Shqipërisë datë 22.12.2022 është 113.84 lekë).; 

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

< 0.1,Gazoil > 0.1,mazut)”, me afat të marrëveshjes kuadër 3 (tre) vite, me fond limit të 

marrëveshjes kuadër: 13,917,600 (trembëdhjetë milion e nëntëqind e shtatëmbëdhjetë mijë e 

gjashtëqind) lekë pa TVSH ose  122,256 (njëqind e njëzetë e dy mijë e dyqind e pesëdhjetë e 

gjashtë) Euro pa TVSH. Kursi i këmbimit sipas Bankës së Shqipërisë datë 22.12.2022 është 

113.84 lekë; 

 

5. Fondi limit: 450,924,997 (katërqind e pesëdhjetë milion e nëntëqind e njëzetë e katër mijë 

e nëntëqind e nëntëdhjetë e shtatë) Lekë pa TVSH ose  3,961,042 (tre milion e nëntëqind e 

gjashtëdhjetë e një mijë e dyzetë e dy) Euro pa TVSH. Kursi i këmbimit sipas Bankës së 

Shqipërisë datë 22.12.2022 është 113.84 lekë). 

 

 

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

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

marrëveshjes kuadër 2 (dy) vite 

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

marrëveshjes kuadër 3 (tre) vite 

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

marrëveshjes kuadër 2 (dy) vite 

 Lotin IV. “Furnizim me lëndë djegëse për automjete Diesel (Gazoil)”, me afat të 

marrëveshjes kuadër 12 (dymbëdhjetë) muaj” 

 Lotin V. “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 

 Lotin VI. “Furnizim me lëndë djegëse për automjete Benzine pa plumb”, me afat të 

marrëveshjes kuadër 3 (tre) vite 



 Lotin VII. “Furnizim me lëndë djegëse e lëngët për përdorim termik civil dhe industrial 

(Gazoil < 0.1,Gazoil > 0.1,mazut)”, me afat të marrëveshjes kuadër 3 (tre) vite 

 

 

7. Afati i fundit për paraqitjen dhe hapjen e ofertave: (23/01/2023)   Ora:_11:00 

 

TITULLARI I ORGANIT QENDROR BLERËS 

DREJTOR I PËRGJITHSHËM 


