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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

MINISTRIA E BRENDSHME                                

AGJENCIA E BLERJEVE TË PËRQENDRUARA 

 

 

Nr. _____Prot.                                                Tiranë, më ____.____ 2021 

 

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 e Blerjeve të Përqendruara    

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

Tel/Faks +355 42 247 865   

E-mail   Lorena.Barjamaj@mb.gov.al  

Web-faqe www.abp.gov.al 

2.  Lloji i procedurës së prokurimit: “Procedurë e hapur”- Marrëveshje kuadër me disa operatorë 

ekonomikë, ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara. 

3. Numri i referencës së procedurës: REF-09920-10-29-2021 

 

Numri i referencës së Lotit 1: REF-09922-10-29-2021 

Numri i referencës së Lotit 2:    REF-09924-10-29-2021  

4. Objekti i kontratës / Marrëveshjes Kuadër: “Shërbim gatimi dhe shpërndarje ushqimi”, e ndarë 

në 2 (dy) Lote, si më poshtë: 

 

 Loti 1- me objekt: “Shërbim gatimi dhe shpërndarje ushqimi”, për rastet e gadishmërisë, me fond 

të marrëveshjes kuadër:  13,157,023 (trembëdhjetë milion e njëqind e pesëdhjetë e shtatë mijë e 

njëzetë e tre) Lekë pa TVSH, me afat të marrëveshjes kuadër 24 (njëzetë e katër) muaj. 

 Loti 2- “Shërbim Gatimi Dhe Shpërndarje Ushqimi”, për Drejtorinë Vendore Të Policisë Tiranë 

dhe Komisariatet e Varësisë, me fond të marrëveshjes kuadër: 22,693,056 (njëzetë e dy milion e 

gjashtëqind e nëntëdhjetë e tre mijë e pesëdhjetë e gjashtë) Lekë pa TVSH, me afat të 

marrëveshjes kuadër 36 (tridhjetë e gjashtë) muaj. 

5. Fondi limit: 35,850,079  (tridhjetë e pesë milion e tetëqind e pesëdhjetë mijë e shtatëdhjetë e nëntë) 

Lekë, pa TVSH. 

6.  Kohëzgjatja e kontratës/marrëveshjes kuadër ose afati për zbatimin e saj: Duke filluar nga  data 

e lidhjes së kontratës/kontratave me përfundim deri në plotësimin e nevojave të autoritetit 

kontraktor sipas marrëveshjes kuadër për secilin lot. 

http://www.abp.gov.al/
mailto:Lorena.Barjamaj@mb.gov.al
http://www.abp.gov.al/
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7. Afati i fundit për paraqitjen dhe hapjen e ofertave: (16/11/2021) Ora: 12:00 Vendi: 

www.app.gov.al , Agjencia e Blerjeve të Përqendruara në Ministrinë e Brëndshme, Tiranë. 
 

 

TITULLARI I ORGANIT QENDROR BLERËS 

 

DREJTOR I PËRGJITHSHËM 
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