
AGJENICA E BLERJEVE TË PËRQENDRUARA

Nr. ____ Prot Tiranë, më ___.___2020

FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORËVE EKONOMIKË TË SUKSESSHËM NË
MARRËVESHJEN KUADËR

Për: “BLERINA SADIKU” PF

Adresa: Godina 1 katëshe në Magjatë pranë ish-uzinës së aviacionit, Berat.

Procedura e prokurimit: “Kërkesë për propozim”

Numri i referencës së procedurës: REF-46152-12-13-2019.

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Blerje këpucë për punonjësit e Shërbimit Informativ të Shtetit”
marrëveshje kuadër me një operator ekonomik me të gjitha kushtet e përcaktuara me afat të
marrëveshjes kuadër 2 (dy) vite, me fond limit i marrëveshjes kuadër 1,752,000 (një milion e
shtatëqind e pesëdhjetë e dy mijë) Lekë pa TVSH dhe me shumatore të çmimeve për njësi 9,733
(nëntë mijë e shtatëqind e tridhjet e tre) Lekë pa TVSH.

Kohëzgjatja e Marrëveshjes Kuadër: 2 (dy) vite nga nënshkrimi i Marrëveshjes Kuadër.

Publikime të mëparshme ( jo ): Buletini i Njoftimeve Publike data 23.12.2019, Nr.51.

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

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

Shumatorja e çmimeve për njësi e ofruar: 7,620 (shtatë mijë e gjashtëqind e njëzetë) lekë (pa
TVSH)
(me numra dhe fjalë)

2) “GENC TAAHHUT GIYIM TEKSTIL” LTD K13112202Q
Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Shumatorja e çmimeve për njësi e ofruar: 8,450 (tetë mijë e katërqind e pesëdhjetë) lekë (pa
TVSH) (me numra dhe fjalë)

3) “PAERA” SHPK L31505034R



Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it
Shumatorja e çmimeve për njësi e ofruar: 9,000 (nëntë mijë) lekë (pa TVSH) (me numra dhe
fjalë) (me numra dhe fjalë)

4) “TRINITY TRADE COMPANY” SHPK K81630026U
Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it
Shumatorja e çmimeve për njësi e ofruar: 8,720 (tetë mijë e shtatëqind e njëzetë) lekë (pa
TVSH) (me numra dhe fjalë)

1. Është s kualifikuar operatori ekonomik:“PAERA” SHPK

Arsyet e s’kualifikimit :

 Operatori ekonomik nuk përmbush kriterin e përcaktuar në pikën 1 të Kapacitetit Teknik të
kritereve të veçanta të kualifikimit, pasi nga dokumentacioni i paraqitur nuk arriti të provojë
se ka realizuar furnizime të ngjashme në raport me vlerën të paktën 40 % të fondit të
marrëveshjes kuader.

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë se është identifikuar si operator
ekonomik i suksesshëm: Operatori ekonomik “BLERINA SADIKU” PF me nr. NIPT
K97730102T me shumatore të çmimeve për njësi të ofruar: 7,620 (shtatë mijë e gjashtëqind e
njëzetë) lekë (pa TVSH).

Rrjedhimisht, jeni të lutur të paraqiteni pranë Agjencisë së Blerjeve të Përqendruara në Ministrinë
së Brendshme, 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 kuadër.

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 27.12.2019

Ankesa: JO

TITULLARI I ORGANIT QENDROR BLERËS

DREJTOR I PËRGJITHSHËM

Anisa BOGDANI
Sigi ZAIMI
Dt.10.01.2020


