
MINISTRIA E BRENDSHME
AGJENICA E BLERJEVE TË PËRQENDRUARA

Nr. ____ Prot Tiranë, më ___.___2019

FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORËVE EKONOMIKË TË SUKSESSHËM
NË MARRËVESHJEN KUADËR

Për: “EDLIRA SULAJ” PF

Adresa: Autostrada Tiranë- Durrës, Km, Qëndra Tregtare Casa Italia, Kati i 4.

Procedura e prokurimit: “Kërkesë për Propozim”

Numri i referencës së procedurës: REF-44192-11-20-2019.

Përshkrim i shkurtër i kontratës: Blerje uniformash dhe elementesh të tjera përbërëse të tyre për
Drejtorinë Arsimore Rajonale Tiranë”. 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 2,278,212 (dy milion e dyqind e shtatëdhjetë e tetë mijë e dyqind e
dymbëdhjetë) Lekë pa TVSH dhe me shumatore të çmimeve për njësi 279,014 (dyqind e
shtatëdhjetë e nëntë e katërmbëdhjet) Lekë pa TVSH.

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

Publikime të mëparshme ( jo ): Buletini i Njoftimeve Publike data 04.11.2019, Nr. 44.

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) “EDLIRA SULAJ” PF L01512019G
Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Shumatorja e çmimeve per njësi e ofruar: 274,700 (dyqind e shtatëdhjetë e katër mijë e e
shtatëqind) lekë (pa TVSH) (me numra dhe fjalë)

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë se është identifikuar si operator



ekonomik i suksesshëm:

Operatori ekonomik “EDLIRA SULAJ” PF me nr. NIPT L01512019G me shumatore të
çmimeve për njësi të ofruar: 274,700 (dyqind e shtatëdhjetë e katër mijë e e shtatëqind) lekë
lekë pa TVSH.

Rrjedhimisht, jeni të 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 kuadër.

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë: 03.12.2019
Ankesa: PO
Ka marrë përgjigje në datë: 05.12.2019

Njoftimi i Klasifikimit pas rivlerësimit të ofertave është bërë në datë: 13.12.2019
Ankesa pas rivlerësimit: JO

TITULLARI I ORGANIT QENDROR BLERËS
DREJTOR I PËRGJITHSHËM


