
 
                               AGJENCIA E BLERJEVE TË PËRQENDRUARA 

                                                    

 

Nr. _____Prot.                                                                 Datë ____.____ 2021 

 
 

Njoftimi i shkurtuar i Kontratës 

 

1. Emri dhe adresa e Autoritetit Kontraktor:  

Emri Agjencia e Blerjeve të Përqendruara  

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

Tel/Faks +355 42 247 865    

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

Ëeb-faqe www.abp.gov.al   

 

2. Lloji i procedurës së prokurimit: “Procedurë e hapur e thjeshtuar”- Kontratë Publike. 

3. Numri i referencës së procedurës: REF-99416-06-28-2021 

Numri i referencës për Lotin 1: REF-99418-06-28-2021 

Numri i referencës për Lotin 2: REF-99420-06-28-2021 

 

4. Objekti i kontratës: “Sigurim i Jetës, Shëndetit dhe Pasurisë për Kolegjin e Posaçëm të 

Apelimit“ e ndarë në 2(dy) Lote; 

-Loti 1: “Sigurimi i jetës për gjyqtarët, personat e lidhur të gjyqtarëve, këshilltarët e Njësisë së 

Shërbimit Ligjor, Sekretarin e Përgjithshëm dhe Drejtorët e Drejtorive në Kolegjin e Posaçëm të 

Apelimit”; 

-Loti 2: “Sigurimi i shëndetit për gjyqtarët e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, personat e lidhur të 

gjyqtarëve, këshilltarët e Njësisë së Shërbimit Ligjor, Sekretarin e Përgjithshëm, Drejtorët e 

Drejtorive, stafin administrativ dhe sigurimi i pasurisë”; 

 

5. Fondi limit i kontratës: 6,410,000 (gjashtë milion e katërqind e dhjetë mijë) lekë pa TVSH 

 

Loti 1: “Sigurimi i jetës për gjyqtarët, personat e lidhur të gjyqtarëve, këshilltarët e Njësisë së Shërbimit 

Ligjor, Sekretarin e Përgjithshëm dhe Drejtorët e Drejtorive në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit” me fond 

limit: 3,686,667 (tre milion gjashtëqind e tetëdhjetë e gjashtë pikë ) Lekë Pa TVSH; 

Loti 2: “Sigurimi i shëndetit për gjyqtarët e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, personat e lidhur të gjyqtarëve, 

këshilltarët e Njësisë së Shërbimit Ligjor, Sekretarin e Përgjithshëm, Drejtorët e Drejtorive, stafin 
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administrativ dhe sigurimi i pasurisë” me fond limit : 2,723,333 (dy milion e shtatëqindë e njëzetë e tre pikë 

treqindë e tridhjetë e tre) Lekë Pa TVSH; 

 

6. Kohëzgjatja e kontratës ose afati për zbatimin e saj: Afati i shërbimeve do te jete nga momenti i 

nënshkrimit te kontratës deri në përfundimin e afatit 12 (dymbëdhjetë) mujore. 

 

7. Afati i fundit për paraqitjen dhe hapjen e ofertave: Data: 09/07/2021 (dd/mm/vvvv)   Ora: 12:00 

Vendi: www.app.gov.al; Vendi: Agjencia e Blerjeve të Përqendruara në Ministrinë e Brendshme. 
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