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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 
                                                        BASHKIA ELBASAN 

DREJTORIA E PROKURIMEVE PUBLIKE 

 

    DREJTORIA E PROKURIMEVE PUBLIK 

Nr.______prot.                                        Elbasan, më___.___.2021 

   

LЁNDA: Dërgim njoftimi për botim në Buletinin e Prokurimit Publik. 

                           

                                AGJENCISЁ së PROKURIMIT PUBLIK 

                                                                                                                     T I R A N Ё 

 

 

NJOFTIMI I KONTRATËS 

 

1.  Emri dhe adresa e Autoritetit Kontraktor  

Emri      Bashkia Elbasan  

Adresa      Rruga Qemal Stafa, Elbasan 

Tel/Faks    (+355) 54 400152 / (+355) 54 52246)   

E-mail       bashkiaelbasan@elbasani.gov.al  

Ueb-faqe    www.elbasani.gov.al 

 

2. Lloji i procedurës së prokurimit: Procedurë e Hapur – Marrëveshje Kuadër. 

 

3. Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-01619-07-26-2021 

 

Loti I:  REF-01629-07-26-2021 

Loti II: REF-01631-07-26-2021 

Loti III: REF-01633-07-26-2021 

Loti IV: REF-01635-07-26-2021 

Loti V: REF-01637-07-26-2021 

                               

4. Objekti i kontratës / Marrëveshjes Kuadër: “Blerje produkte ushqimore, fruta-perime, 

mish viçi, produkte bulmeti dhe bukë integrale për Qendrën Ekonomike të Arsimit, Bashkia 

Elbasan” -  Marrëveshje Kuadër - me disa operatorë ekonomikë ku të gjitha kushtet janë të 

përcaktuara - me afat 14 muaj, i ndarë në lote si mëposhtë: 

 

Loti I: ‘‘Blerje produkte ushqimore  
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Loti II: ‘‘Blerje fruta - perime 

Loti III: ‘‘Blerje mish viçi 

Loti IV: ‘‘Blerje produkte bulmeti 

Loti V: ‘‘Blerje bukë integrale 

 

5. Fondi limit: 39,670,916 (tridhjetë e nëntëmilion e gjashtëqind e shtatëdhjetëmijë e 

nëntëqind e gjashtëmbëdhjetë) lekë pa t.v.sh., vënë në dispozicion nga Buxheti i Bashkisë 

Elbasan për vitin 2021 dhe 2022, i ndarë në lote si mëposhtë: 

 

Loti I: ‘‘Blerje produkte ushqimore, me fond limit: 17,939,826 (shtatëmbëdhjetë milion e 

nëntëqind e tridhjetë e nëntëmijë e tetëqind e njëzet e gjashtë) lekë (pa tvsh). Ky fond përbën 

vlerën e pritshme të kontrave që mund të lidhen gjatë marrëveshjes kuadër. 

Shumatorja e çmimeve për njësi është: 8,550 (tetëmijë e pesëqind e pesëdhjetë) lekë pa tvsh. 

Loti II: ‘‘Blerje fruta - perime, me fond limit: 8,919,290 (tetëmilion e nëntëqind e 

nëntëmbëdhjetëmijë e dyqind e nëntëdhjetë)  lekë (pa tvsh). Ky fond përbën vlerën e 

pritshme të kontrave që mund të lidhen gjatë marrëveshjes kuadër. 

Shumatorja e çmimeve për njësi është: 2,960 (dymijë e nëntëqind e gjashtëdhjetë) lekë pa 

tvsh. 

Loti III: ‘‘Blerje mish viçi, me fond limit: 4,602,300 (katërmilion e gjashtëqind e dymijë e 

treqind) lekë (pa tvsh). Ky fond përbën vlerën e pritshme të kontrave që mund të lidhen gjatë 

marrëveshjes kuadër. 

Loti IV: ‘‘Blerje produkte bulmeti, me fond limit: 4,758,500 (katërmilion e shtatëqind e 

pesëdhjetë e tetëmijë e pesëqind) lekë (pa tvsh). Ky fond përbën vlerën e pritshme të 

kontrave që mund të lidhen gjatë marrëveshjes kuadër. 

Shumatorja e çmimeve për njësi është: 1,237 (njëmijë e dyqind e tridhjetë e shtatë) lekë pa 

tvsh. 

Loti V: Blerje bukë integrale, me fond limit: 3,451,000 (tremilion e katërqind e pesëdhjetë e 

njëmijë) lekë (pa tvsh). Ky fond përbën vlerën e pritshme të kontrave që mund të lidhen gjatë 

marrëveshjes kuadër. 

6. Kohëzgjatja e kontratës/marrëveshjes kuadër ose afati për zbatimin e saj: 14 muaj 

për secilin lot. 

 

7- Afati i fundit për paraqitjen dhe hapjen e ofertave: data 11.08.2021, ora 10:00  
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Vendi: Prokurim elektronik në websitin zyrtar të Agjencisë së Prokurimit Publik:     

http://www.app.gov.al 

 

Dokumentat e tenderit mund të tërhiqen në rrugë elektronike nga adresa zyrtare e APP - së 

(www.app.gov.al). 

 

 

 
Përgjegjës: A. Me                                                        

 

 

 

 

 

                                                                 TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR  

                                                                        PERSONI I AUTORIZUAR PREJ TIJ 

                                                                                                               ZV.KRYETARI 

                                                                                                  Adi Qose 
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