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
Adresa
E-mail
Faqja në Internet

Agjencia e Blerjeve të Përqendruara
Sheshi Skënderbej Nr. 3, Tiranë.
Suela.Haxhija@mb.gov.al
www.abp.gov.al

2. Lloji i procedurës se prokurimit: Procedurë e hapur - Marrëveshje kuadër, me disa
operatorë ekonomik ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara.
3.Numri i referencës së procedurës: REF-91583-03-29-2021
Numri i referencës së Lotit I: REF-91594-03-29-2021
Numri i referencës së Lotit II: REF-91597-03-29-2021
Numri i referencës së Lotit III: REF-91599-03-29-2021
Numri i referencës së Lotit IV: REF-91601-03-29-2021
4. Objekti i kontratës/marrëveshjes kuadër: “Blerje Materiale të Buta dhe
Veshmbathje’, e ndarë në 4 Lote.
5. Fondi i prgjithshëm i marrëveshjes kuadër: 11,228,619 (njëmbëdhjetë milion e dyqind
e njëzetë e tetë mijë e gjashtëqind e nëntëmbëdhjetë) Lekë (pa TVSH), I ndarë në 4(katër)
lote si më poshtë:


Loti I. “Blerje materiale të buta”, me afat të marrëveshjes kuadër 2 (dy) vite, me fond
të marrëveshjes kuadër: 3,699,693 (tre milion e gjashtëqind e nëntëdhjetë e nëntë mijë
e gjashtëqind e nëntëdhjetë e tre) lekë pa TVSH;



Loti II. “Blerje materiale të buta Kirurgjie”, me afat të marrëveshjes kuadër 2 (dy) vite,
me fond të marrëveshjes kuadër: 627,260 ( gjashtëqind e njëzetë e shtatë mijë e dyqind
e gjashtëdhjetë) lekë pa TVSH;



Loti III. “Blerje materiale të buta dhe veshmbathje”, me afat të marrëveshjes kuadër 2
(dy) vite, me fond të marrëveshjes kuadër: 1,873,028 (një milion e tetëqind e
shtatëdhjetë e tre mijë e njëzetë e tetë) lekë pa TVSH;



Loti IV. “Blerje materiale të buta për Drejtorinë e Përgjithshme e Rezervave Materiale
të Shtetit”, me afat të marrëveshjes kuadër 1 (një) vit, me fond të marrëveshjes kuadër:
5,028,638 (pesë milion e njëzetë e tetë mijë e gjashtëqind e tridhjetë e tetë) lekë pa
TVSH;

6. Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin: Nga lidhja e kontratës/
kontratave, deri në plotësimin e nevojave të autoriteteve kontraktore brenda marrëveshjes
kuadër. Për autoritetin kontraktor, Drejtorinë e Përgjithshme e Rezervave Materiale të Shtetit
afati I lëvrimit të mallit është 30 ditë nga lidhje e cdo kontrate.
7. Afati kohor për dorëzimin e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje: Data: 22.04.2021
(dd/mm/vvvv) Ora: 12:00
8. Afati kohor për hapjen e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje: Data: 22.04.2021
(dd/mm/vvvv) Ora: 12:00

