
 

     

MINISTRIA E BRENDSHME 

AGJENCIA E BLERJEVE TË PËRQENDRUARA 

 

Nr. ____ Prot            Tiranë, më ___.___2019            

                                                       

 

 

FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORËVE EKONOMIKË TË SUKSESSHËM 

NË MARRËVESHJEN KUADËR 

 

[Data: 07.05.2019] 

 

Për:  “INPRESS” SHPK 

Lagjja Kongresi Elbasanit, rruga Dhimiter Xhuvani, zona kadastrale nr.8521, pasuria 

nr.4/70, 

kati 1, Elbasan. 

 Emri dhe adresa e operatorit ekonomik të shpallur fitues 
   

* * * 

Procedura e prokurimit: “Procedurë e hapur”- Mallra - Marrëveshje Kuadër, me një operator 

ekonomik, ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara, me afat të marrëveshjes kuadër 24 (njëzetë e 

katër) muaj me REF-10200-02-22-2019. 
 

Numri i referencës së Lotit II: REF-10205-02-22-2019 
 

Përshkrim i shkurtër i kontratës së Lotit II “Blerje dokumentacioni”, për Drejtorinë e 

Përgjithshme të Burgjeve, me fond të marrëveshjes kuadër 3,049,809 (tre million e dyzet e 

nëntë mijë e tetëqind e nëntë) lekë pa TVSH; me afat kohor për ekzekutimin: 45 (dyzetë e pese 

ditë nga data e nënshkrimi i kontratës). 

Publikime të mëparshme (jo): Buletini i Njoftimeve Publike 04.03.2019, Nr. 9. 

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  çmimi më i ulët x  
 

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

të ofruara: 

1) “Adel CO” SHPK      L22117021M  

Emri i plotë i shoqërisë      numri i NIPT-it    

 Vlera: 9 908.18 (nëntë mijë e nëntë qind e tetë pikë tetëmbëdhjetë) lekë (pa TVSH) (me numra 

dhe fjalë) 

 

2) “ALBDESIGN PSP” SHPK    L51819005Q 

Emri i plotë i shoqërisë      numri i NIPT-it    

 Vlera: 11 530 (njëmbëdhjetë mijë e pesëqind e tridhjetë) lekë (pa TVSH) (me numra dhe fjalë) 

 

 



3) “CLASSIC Print” SHPK     L41602011O  

Emri i plotë i shoqërisë      numri i NIPT-it    

 Vlera: 9 995 (nëntëmijë e nëntëqind e nëntëdhjetë e pesë) lekë (pa TVSH) (me numra dhe fjalë) 

 

4) “DYNAMICX” SHPK     L42306022T 

Emri i plotë i shoqërisë      numri i NIPT-it    

 Vlera: 11 216 (njëmbëdhjetë mijë e dyqind e gjashtëmbëdhjetë) lekë (pa TVSH) (me numra 

dhe fjalë) 

 

5) “INPRESS” SHPK     L52122014L 

Emri i plotë i shoqërisë      numri i NIPT-it    

 Vlera: 8 539,98 (tetë mijë e pesëqind e tridhjetë e nëntë presje nëntëdhjetë e tetë) lekë (pa 

TVSH) (me numra dhe fjalë) 

 

6) “KRISTALINA.KH” SHPK     K11501002D  

Emri i plotë i shoqërisë      numri i NIPT-it    

 Vlera: 9 779 (nëntë mijë e shtatëqind e shtatëdhjetë e nëntë) lekë (pa TVSH) (me numra dhe 

fjalë) 

 

7) “Shtepia botuese shtypshkronja MORAVA” SHPK   J82019001J 

Emri i plotë i shoqërisë       numri i NIPT-it    

 Vlera: 10 922,5 (dhjetë mijë e nëntë qind e njëzet e dy presje pesë) lekë (pa TVSH) (me numra 

dhe fjalë) 

 

8) “RAMA-GRAF” SHPK       K42701205E 

Emri i plotë i shoqërisë       numri i NIPT-it    

 Vlera: 9 756 (nëntë mijë e shtatë qind e pesëdhjetë e gjashtë) lekë (pa TVSH) (me numra dhe 

fjalë) 

 

Nuk ka operatorë ekonomikë të skualifikuar. 

* * * 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë se jane identifikuar si operatorë 

ekonomikë të suksesshëm: 

1) “INPRESS” SHPK                                                  L52122014L 

         Emri i plotë i shoqërisë     numri i NIPT-it    

         Vlera: 8 539,98 (tetë mijë e pesëqind e tridhjetë e nëntë presje nëntëdhjetë e tetë) lekë (pa 

TVSH) (me numra dhe fjalë) 

 

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqiteni pranë organit qendror blerës Agjencia e Blerjeve të 

Përqendruara, me adresë: Ministria e Brendshme, Sheshi Skënderbej, nr.3, Tiranë, Tel: 

042247865, brenda 5 (pesë) ditëve nga dita e publikimit të këtij njoftimi, për të lidhur draft 

marrëveshjen. 
 

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 04.04.2019 
 



Ankesa: Po;  

Kanë marrë përgjigje nga Organi Qendror Blerës në datë 16.04.2019 dhe 17.04.2019. 

 

TITULLARI I ORGANIT QENDROR BLERËS 

 

DREJTOR I PËRGJITHSHËM 

 
Njësia e prokurimit:  

Misona SHPUZA 

Elona LILO 

Adela KILA 

 


