
MINISTRIA E BRENDSHME

AGJENCIA E BLERJEVE TË PËRQENDRUARA

Nr. _____Prot. Tiranë, më ____.____
2018

FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT

Për: “Blerje të bazës materiale shtypshkrime”

Operatori ekonomik: “KRISTALINA.KH” SHPK me adresë: LORD BAJRONI -LAPRAKE
TIRANË.

Procedura e prokurimit: “Kërkesë për propozim”

 Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-92305-10-31-2018

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Blerje të bazës materiale shtypshkrime” për Ministrinë e
Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, Kërkesë për propozim – Mallra - Marrëveshje Kuadër -me
afat 12 muaj, me fond të Marrëveshjes Kuadër 4 166 665,7 (katër milion e njëqind e
gjashtëdhjetë e gjashtë e gjashtëqind e gjashtedhjetë e pesë presje shtatë) lekë pa TVSH

Afati i lëvrimit: Duke filluar nga data e lidhjes së kontratës/kontratave me përfundim deri në
plotësimin e nevojave të autoritetit kontraktor sipas marrëveshjes kuadër.

Publikime të mëparshme: po Buletini Nr. 44 datë 05 Nentor 2018

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

Njoftojmë se, kane qenë pjesëmarrës në procedurë këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara:

1) KRISTALINA.KH SHPK K11501002D

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Vlera: 2.351.000 (dymilion e treqindepesëdhjetëenjëmijë) lekë (pa TVSH) (me numra
dhe fjalë)

2) RAMA – GRAF SHPK K42701205E



Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Vlera: 2.370.297,50 (dymilion e treqindeshtatëdhjetëmijë e dyqindenëntëdhjetëeshtatë
presje pesë) lekë (pa TVSH) (me numra dhe fjalë)

3) ALBDESIGN PSP SHPK L51819005Q

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Vlera: 2.958.935 (dymilion e nëntëqindepesëdhjetëetetëmijë e nëntëqindetridhjetëepesë)
lekë (pa TVSH) (me numra dhe fjalë)

4) Adel CO SHPK L22117021M

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Vlera: 3.194.313,20 (tremilion e njëqindenëntëdhjetëekatërmijë e treqindetrembëdhjetë
presje dy) lekë (pa TVSH) (me numra dhe fjalë)

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

Nuk kishte ofertues të skualifikuar.

Duke ju referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë KRISTALINA.KH SHPK, me
adresë: SHPK me adresë: LORD BAJRONI -LAPRAKE TIRANË, se oferta e paraqitur, me një
vlerë të përgjithshme prej 2 351 000 (dymilion e treqind e pesëdhjetë e një mijë) lekë (pa
TVSH) është identifikuar si oferta e suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë autoritetit kontraktor: Ministria e Bujqësisë dhe
Zhvillimit Rural sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentet e tenderit, menjëherë nga
dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi.

Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do të
konfiskohet sigurimi i ofertës suaj (nëse është kërkuar) dhe kontrata do t’i akordohet ofertuesit
vijues në klasifikimin përfundimtar, siç parashikohet në nenin 58 të Ligjit nr.9643 datë
20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar.

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 14.11.2018

Ankesa: Jo.


