
MINISTRIA E BRENDSHME
AGJENCIA BLERJEVE TË PËRQENDRUARA

Nr. ____ Prot Tiranë, më ___.___2019

FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORËVE EKONOMIKË TË SUKSESSHËM
NË MARRËVESHJEN KUADËR

[22.05.2019]

Për: “Blerina Sadiku” PF me NIP/NUIS K97730102T, me adrese: Godinë 1 katëshe në
Magjatë pranë ish-uzinës së aviacionit Perondi Magjate Berat.

* * *

Procedura e prokurimit: Kërkesë për Propozim

Numri i referencës se procedurës: REF-18428-04-16-2019

Përshkrim i shkurtër i kontratës: [Blerje uniformash të ndryshme dhe elementësh të tjerë,
përbërëse të tyre - uniforma për personelin mjekësor Kërkesë për Propozim, Fondi limit:
3,067,000 (tre milion e gjashtëdhjetë e shtatë mijë) Lekë pa TVSH, Shumatorja e çmimeve për
njësi: 24,862.5 (njëzet e katër mijë e tetëqind e gjashtëdhjetë e dy pikë pesë) lekë pa TVSH
Marrëveshjes kuadër, me 1 (nje) operator ekonomike ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara, me
afat 24 muaj]

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [23.04.2019] [16]

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:   oferta ekonomikisht më e favorshme X çmimi më i ulët

Njoftojmë se, kanë qenë pjesëmarrës në procedurë këta operatorë ekonomikë, me vlerat
përkatëse të ofruara:

1) “Blerina Sadiku”PF K97730102T
Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Vlera: 14,260 (katërmbëdhjetë mijë e dyqind e gjashtëdhjetë) lekë (pa TVSH) (me numra dhe
fjalë)

2) “MALBERTEX” SHPK K71821009N
Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Vlera: 13,200 (trembëdhjetë mijë e dyqind) lekë (pa TVSH) (me numra dhe fjalë)

Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhëm:

1. “MALBERTEX” SHPK
Vlera (shumatorja e çmimeve për njësi): 13,200 (pa TVSH) S’ kualifikuar



Arsye e skualifikimit të operatorit ekonomik “MALBERTEX” SHPK:

 Ofertuesi nuk përmbush kriterin e përcaktuar në pikën 3 të kapacitetit teknik pasi nuk ka

paraqitur fletë analizë për artikullin (moster) Kombinoshe (xhaketë+pantallona+doreza

pune).

* * *
Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë se jane identifikuar si operatorë
ekonomikë të suksesshëm:

Operatori ekonomik “Blerina Sadiku” PF, me nr. NIPT K97730102T me ofertë ekonomike,
14,260 (katërmbëdhjetë mijë e dyqind e gjashtëdhjetë) lekë pa TVSH me adresë: Godinë 1
katëshe në Magjatë pranë ish-uzinës së aviacionit Perondi Magjate Berat.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqiteni pranë Ministrisë së Brendshme, Agjencia e Blerjeve të
Përqendruara, me adresë: Sheshi Skënderbej, nr. 3, Tiranë, Tel: 042 247 865, menjëherë nga dita
e marrjes/publikimit të këtij njoftimi për të lidhur draft marrëveshjen.

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 09.05.2019

Ankesa: ka ose jo JO
(nëse ka) ka marrë përgjigje

TITULLARI I ORGANIT QENDROR BLERËS
DREJTOR I PËRGJITHSHËM

Edlira NAQELLARI

Njësia e prokurimit:
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