
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: 16.10.2019]

Për: “KLOSI –R COMPANY” SHPK
Rruga:“Tele Ndini”, Pallati Nr.1, Kati 1, Tiranë

* * *

Procedura e prokurimit: “Kërkesë për Propozim”- Mallra - Marrëveshje kuadër me disa
operatorë ekonomik, ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara me objekt: “Blerje pjesësh
këmbimi për automjete, për shërbime profilaktike për Qendrën Spitalore Universitare
“Nënë Tereza” ndarë në tre lote, me fond të përgjithshëm të marrëveshjes kuadër: 1,014,350.67
(një milion e katërmbëdhjetë mijë e treqind e pesëdhjetë pikë gjashtëdhjetë e shtatë) lekë pa
TVSH, me numër reference të procedurës kryesore: REF-35854-09-13-2019

Numri i referencës së Lotit I: REF-35856-09-13-2019.

Përshkrim i shkurtër i kontratës: Lotit I “Blerje goma për automjete”, për Qendrën Spitalore
Universitare “Nënë Tereza”, me fond limit të marrëveshjes kuadër 656,350 (gjashtëqind e
pesëdhjetë e gjashtëmijë e treqind e pesëdhjetë) lekë pa TVSH, dhe me shumatore të çmimeve
për njësi 91,837.50 (nëntëdhjetë e një mijë e tetëqind e tridhjetë e shtatë pikë pesëdhjetë) pa
TVSH dhe me afat kohor për ekzekutimin:

 Duke filluar nga data e lidhjes së kontratës/kontratave me përfundim deri në plotësimin e
nevojave të autoritetit kontraktor, brenda afatit 1 - (një) vjeçar te lidhjes se kontratës
Marrëveshje Kuadër.

Publikime të mëparshme (jo): Buletini i Njoftimeve Publike 23.10.2019, Nr. 38.

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) “KLOSI –R COMPANY” SHPK L72120030I
Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Vlera (shumatorja e çmimeve për njësi): 75,000 (shtatëmbëdhjetë e pesë mijë) lekë (pa TVSH)
(me numra dhe fjalë)

2) “RA-MI KOMPANI” SHPK L61327009F
Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Vlera (shumatorja e çmimeve për njësi): 60,000 (gjashtëdhjetë mijë) lekë (pa TVSH) (me numra
dhe fjalë)

Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhtëm:

 Arsyet e skualifikimit të ofertuesit “RA-MI KOMPANI” SHPK

 Tërhequr nga oferta ekonomike me anë të shkresës nr. 1669/1 datë 03.10.2019.

* * *

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

1) “KLOSI –R COMPANY” SHPK L72120030I
Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Vlera (shumatorja e çmimeve për njësi): 75,000 (shtatëmbëdhjetë e pesë mijë) 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 04.10.2019

Ankesa: Jo

TITULLARI I ORGANIT QENDROR BLERËS
DREJTOR I PËRGJITHSHËM


