
 

 
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 ____.____ 2021 

Njoftimi i kontrates  

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       Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Nd.1, 1001, Tiranë. 

Faqja në Internet  www.abp.gov.al 

Përsoni përgjegjës:  Znj. Anisa BOGDANI  

E-mail    Anisa.Bogdani@mb.gov.al 

 

2.  Lloji i procedurës se prokurimit:  “Proçedure e hapur”- Marrëveshje kuadër, me disa operator 

ekonomik me të gjitha kushtet e përcaktuara. 

3. Objekti  i kontratës/marrëveshjes kuadër: “Botime, printime dhe materiale shtypshkrimi”, 

ndarë në dy Lote, si më poshtë: 

- Loti I me objekt: “Botime, printime dhe materiale shtypshkrimi, për Qendrën Spitalore 

Universitare “Nënë Tereza” me afat të Marrëveshjes Kuadër  2 (dy) Vite, dhe me fond të 

Marrëveshjes Kuadër: 18,014,988 (tetëmbëdhjetë milion e katërmbëdhjetë mijë e nëntëqind 

e tetëdhjetë e tetë) Lekë (Pa TVSH) 

- Loti II me objekt: “Botime, printime dhe materiale shtypshkrimi, për Spitalin Rajonal 

Durrës”, me afat të Marrëveshjes Kuadër  1 (një) Vit, dhe me fond të Marrëveshjes Kuadër: 

1,546,112 (një milion e pesëqind e dyzetë e gjashtë mijë e njëqind e dymbëdhjetë) Lekë (Pa 

TVSH). 

 4. Numri i referencës së procedurës: REF-93232-04-15-2021 

Numri i referencës së Lotit I: REF-93239-04-15-2021 

Numri i referencës së Lotit II: REF-93241-04-15-2021 

 

5. Fondi limit: fondi i përgjithshëm për të dy Lotet është: (nëntëmbëdhjetë milion e pesëqind e 

gjashtëdhjetë e një mijë e njëqind) Lekë (Pa TVSH):  

- Fondi i Marrëveshjes Kuadër për Lotin I është: 18,014,988 (tetëmbëdhjetë milion e katërmbëdhjetë 

mijë e nëntëqind e tetëdhjetë e tetë) Lekë (Pa TVSH); 

- Fondi i Marrëveshjes Kuadër për Lotin II është: 1,546,112 (një milion e pesëqind e dyzetë e gjashtë 

mijë e njëqind e dymbëdhjetë) 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, Spitali Rajonal Durrës afati I lëvrimit të mallit është brenda 7 ditëve nga 

lidhje e cdo kontrate.      

     

http://www.abp.gov.al/
mailto:Anisa.Bogdani@mb.gov.al


7- Afati kohor për dorëzimin e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje: Data: 10/05/2021 Ora: 

11:00;Vendi: Agjencia e Blerjeve të Përqendruara në Ministrinë e Brendshme, Tiranë. 

 

 

8- Afati kohor për hapjen e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje: Data: 10/05/2021 Ora: 

12:00;Vendi: Agjencia e Blerjeve të Përqendruara në Ministrinë e Brendshme, Tiranë. 

 

9- Ligji i zbatueshëm për këtë procedurë prokurimi është ligji nr.9643 datë 20.11.2006 “Për 

prokurimin publik”, i ndryshuar. 

 

 

 

TITULLARI I ORGANIT QENDROR BLERËS 

DREJTOR I PËRGJITHSHËM 


