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me një vlerë të përgjithshme prej 1.193.196 (njëmilion e njëqindë e nëntëdhjetë e tremijë e njëqindë 

e nëntëdhjetë e gjashtë) lekë pa TVSH, është identifikuar si oferta e suksesshme.  

 

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Sh.a Ujësjellës Kanalizime Fier, kopjen e nënshkruar 

të formularit të kontratës dhe të sigurimit të kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, 

brenda 60 (gjashtëdhjetë) ditëve nga dita e marrjes së këtij njoftimi.   

 

Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do të veprohet 

siç parashikohet në ligjin nr.9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik” neni 58 dhe 24. 

 

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë: 07.06.2018 

Ankesa: ka ose jo: Ka pasur 

(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë: 21.06.2018  

MINISTRIA E BRENDSHME 

AGJENCIA E BLERJEVE TË PËRQENDRUARA 
FORMULARI I NJOFTIMIT TË  OPERATORËVE EKONOMIKË TË SUKSESSHËM NË 

MARRËVESHJEN KUADËR 

 

Për Lotin I: “Blerje dokumentacioni shkollor (regjistra, amza, dëftesa, certifikata, pulla me 

helogram) për Ministrinë e Arsimit, Sportit dhe Rinisë” me fond limit 7.933.459 lekë  pa TVSH, me 

numër reference të Lotit: REF-62014-04-11-2018; 

Drejtuar:  

Operatorit ekonomik: “KRISTALINA.KH” SHPK me NIPT K11501002D, adresa: Rruga “Lord 

Bajroni”, Laprakë, Tiranë. 

* * * 

 

Procedura e prokurimit: Procedurë e Hapur. 

Numri i referencës së procedurës/: REF-62011-04-11-2018 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Botime, printime dhe materiale shtypshkrimi” ndarë në 7 (shtatë) 

lote, Marrëveshje Kuadër - me disa operatorë ekonomikë ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara, 

me fond të Marrëveshjes Kuadër 23 107 364.5 (njëzet e tre milion e njëqind e shtatë mijë e treqind 

e gjashtëdhjetë e katër pikë pesë) lekë pa TVSH. 

Afat të marrëveshjes kuadër deri me 31.12.2018. 
Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [16 Prill 2018] [Numri 15] 

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: 

 

Për Lotin I : “Blerje dokumentacioni shkollor (regjistra, amza, dëftesa, certifikata, pulla me 

helogram) për Ministrinë e Arsimit, Sportit dhe Rinisë” me fond limit 7.933.459 lekë  pa TVSH: 

 

1) Adel CO SHPK      L22117021M  

Emri i plotë i shoqërisë     numri i NIPT-it    
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 Vlera: 6.408.206,35 (gjashtë milion e katërqind e tetëmijë e dyqind e gjashtë presje 

tridhjetëepesë) lekë (pa TVSH) (me numra dhe fjalë) 

 

2) ALB – TIPOGRAFIA SHPK    K42317011M  

Emri i plotë i shoqërisë     numri i NIPT-it   

Vlera: 6.187.900 (gjashtëmilion e njëqindetetëdhjetëeshtatëmijë e nëntëqind) Lekë (pa TVSH) 

(me numra dhe fjalë) 

 

3) ALBDESIGN PSP SHPK   L51819005Q 

Emri i plotë i shoqërisë     numri i NIPT-it   

 Vlera: 7.250.914 (shtatë milion e dyqind e pesëdhjetëmijë e nëntëqindekatërmbëdhjetë) Lekë 

(pa TVSH) (me numra dhe fjalë) 

 

4) EKSPO SISTEM SHPK    K01621001F 

Emri i plotë i shoqërisë     numri i NIPT-it   

 Vlera: 0 (zero) Lekë (pa TVSH) (me numra dhe fjalë) 

 

5) INTERLOGISTIC SHPK   K21605003M  

Emri i plotë i shoqërisë    numri i NIPT-it   

 Vlera: 6.438.943,30 (gjashtëmilion e katërqindetridhjetëetetëmijë e nëntëqindedyzetëetre 

presjetridhjetë) Lekë (pa TVSH) (me numra dhe fjalë) 

 

6) KRISTALINA.KH SHPK   K11501002D 

Emri i plotë i shoqërisë    numri i NIPT-it   

 Vlera: 6.769.998 (gjashtëmilion e shtatëqindegjashtëdhjetëenëntëmijë e 

nëntëqindenëntëdhjetëetetë) Lekë (pa TVSH) (me numra dhe fjalë) 

 

7) RAMA – GRAF SHPK   K42701205E 

Emri i plotë i shoqërisë    numri i NIPT-it   

 Vlera: 7.764.105 (shtatëmilion e shtatëqindegjashtëdhjetëekatërmijë e njëqindepesë) Lekë (pa 

TVSH) (me numra dhe fjalë)  

 

8) Shtëpia Botuese Shtypshkronja Morava SHPK  J82019001J 

Emri i plotë i shoqërisë      numri i NIPT-it   

 Vlera: 7.190.406,1 (shtatëmilion njëqindenëntëdhjetëemijë e katërqindegjashtë presjenjë) Lekë 

(pa TVSH) (me numra dhe fjalë) 

 

Janë s kualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhtëm: 

 

1- “Adel CO” SHPK  me NIPT L22117021M, me vlerë të ofertuar : 6.408.206,35 (gjashtë milion 

e katërqind e tetëmijë e dyqind e gjashtë presje tridhjetëepesë) lekë, vlera pa TVSH. 

Arsyet e s kualifikimit: 

”1) Nuk plotëson kapacitetin ekonomik dhe financiar të përcaktuar në pikën 1, të seksionit 2.2 

të kritereve të vecanta për kualifikim, të Shtojcës 9 të DST, pasi ofertuesi nuk ka paraqitur kopje 

të certifikuar të bilancit të vitit 2017 të paraqitur pranë autoriteteve tatimore përkatëse. 2) Nuk 

plotëson kapacitetin teknik të përcaktuar në pikën 2, të seksionit 2.3 të kritereve të vecanta për 
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kualifikim, të Shtojcës 9 të DST, pasi ofertuesi nuk ka paraqitur Vërtetim lëshuar nga 

Administrata Tatimore shoqëruar me Listpagesat për muajin mars 2018, duke mos vërtetuar se 

ka të punësuar minimumi 4 (katër) punonjës të siguruar për këtë muaj. 3) Nuk plotëson 

kapacitetin teknik të përcaktuar në pikën 3, të seksionit 2.3 të kritereve të vecanta për 

kualifikim, të Shtojcës 9 të DST, pasi ofertuesi nuk ka vërtetuar pasjen e minimumi një makinë 

shtypi me format 50X70 cm, duke mos shoqëruar kontratën e qiramarrjes me faturën e 

blerjes/faturën e zhdoganimit të makinerisë, ku të përcaktohet qartë lloji i saj. Sqarojmë se në 

kontratën e qeramarrjes nuk është përcaktuar qartë lloji i makinerisë (modeli) dhe as në faturën 

e zhdoganimit nuk përcaktohet qartë as lloji as formati i makinerisë (shënuar më shkrim dore 

formati 70x100).”.  

 

2-  “ALB – TIPOGRAFIA” SHPK me NIPT K42317011M me vlerë të ofertuar 6.187.900 

(gjashtëmilion e njëqindetetëdhjetëeshtatëmijë e nëntëqind) Lekë, vlera pa TVSH. 

Arsyet e s kualifikimit: 

”1) Nuk plotëson kapacitetin ekonomik dhe financiar të përcaktuar në gërmën ”d” të pikës 1, të 

kritereve të vecanta për kualifikim, të Shtojcës 9 të DST, pasi ofertuesi nuk ka paraqitur vërtetimin 

që konfirmon shlyerjen e të gjitha detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike, duke mos 

vërtetuar se ka paguar detyrimin e maturuar të muajit mars 2018.  2) Nuk plotëson kapacitetin 

teknik të përcaktuar në pikën 1, të seksionit 2.3 të kritereve të vecanta për kualifikim, të Shtojcës 9 

të DST, pasi ofertuesi nuk ka vërtetuar realizimin e kontratave të mëparshme, të ngjashme, të 

realizuara gjatë 3 (tre) viteve të fundit, në një vlerë prej jo më pak se 40 % të vlerës së fondit limit 

të Lotit I. Sqarojmë se faturat e paraqitura nga ofertuesi nuk janë të shoqeruara me kontratat e 

lidhura me autoritetet kontraktore, as me vertetimin e realizimit me sukses të tyre leshuar nga 

autoritetet kontraktore. 3) Nuk plotëson kapacitetin teknik të përcaktuar në pikën 3, të seksionit 2.3 

të kritereve të vecanta për kualifikim, të Shtojcës 9 të DST, pasi ofertuesi nuk ka vërtetuar pasjen e 

minimumi një makinë celefoni, duke mos dorëzuar asnjë dokument që vërteton pasjen në pronësi 

apo me qira të saj.” 

 

3-  “ALBDESIGN PSP” me NIPT L51819005Q, me vlerë të ofertuar 7.250.914 (shtatë milion e 

dyqind e pesëdhjetëmijë e nëntëqindekatërmbëdhjetë) Lekë, vlera pa TVSH.  

Arsyet e s kualifikimit: 

“1) Nuk plotëson kapacitetin teknik të përcaktuar në pikën 3, të seksionit 2.3 të kritereve të 

vecanta për kualifikim, të Shtojcës 9 të DST, pasi ofertuesi nuk ka vërtetuar pasjen e minimumi 

një makinë celefoni, duke mos dorëzuar asnjë dokument që vërteton pasjen në pronësi apo me 

qira të saj.”  

Në lidhje me dokumentacionin e paraqitur për të provuar pasjen e minimumi një makinë shtypi 

në format 50x70 cm, rezulton se formati i paraqitur nga ofertuesi 70x100 cm e plotëson kriterin 

e përcaktuar në DST, pasi kriteri i kërkuar për këtë format është në minimumin e tij. 

 

4- “EKSPO SISTEMS” SHPK me NIPT K01621001F, pa ofertë ekonomike.  

Arsyet e s kualifikimit: 

1) Ofertuesi s'kualifikohet per arsye se nuk ka dorezuar asnje dokument nga ata te 

percaktuar ne DST, duke mos vertetuar plotesimin e asnje prej kritereve per kualifikim”. 
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5- “INTERLOGISTIC” SHPK me NIPT K21605003M me vlerë të ofertuar 6.438.943,30 

(gjashtë milion e katërqind e tridhjetë e tetëmijë e nëntëqind e dyzetë e tre presjetridhjetë) 

Lekë, Vlera pa TVSH 

Arsyet e s kualifikimit: 

“1) Nuk plotëson kapacitetin teknik të përcaktuar në pikën 2, të seksionit 2.3 të kritereve të 

vecanta për kualifikim, të Shtojcës 9 të DST, pasi ofertuesi nuk ka paraqitur Vërtetim lëshuar 

nga Administrata Tatimore për muajt tetor 2017 - mars 2018, duke mos vërtetuar se ka të 

punësuar minimumi 4 (katër) punonjës të siguruar për këtë muaj. 2) Nuk plotëson kapacitetin 

teknik të përcaktuar në pikën 3, të seksionit 2.3 të kritereve të vecanta për kualifikim, të Shtojcës 

9 të DST, pasi ofertuesi nuk ka vërtetuar pasjen e minimumi një makinë shtypi me format 50X70 

cm dhe minimumi një makinë qepëse, duke mos shoqëruar kontratën e qiramarrjes me faturën e 

blerjes/faturën e zhdoganimit të makinerisë së shtypit dhe qepëse, ku të përcaktohet qartë lloji i 

tyre.” 

 

6- “RAMA - GRAF” SHPK me NIPT K42701205E  me vlerë të ofertuar 7.764.105 (shtatë 

milion e shtatë qind e gjashtëdhjetë e katër mijë e njëqindepesë) Lekë, vlera pa TVSH.  

Arsyet e s kualifikimit: 

“1) Nuk plotëson kapacitetin teknik të përcaktuar në pikën 1, të seksionit 2.3 të kritereve të 

vecanta për kualifikim, të Shtojcës 9 të DST, pasi ofertuesi nuk ka vërtetuar realizimin e 

kontratave të mëparshme, të ngjashme, të realizuara gjatë 3 (tre) viteve të fundit, në një vlerë 

prej jo më pak se 40 % të vlerës së fondit limit të Lotit I. Sqarojmë se Kontrata e furnizimit e 

datës 03.11.2017 e lidhur me QSU “Nënë Tereza”, Tiranë, shoqëruar me vertetimin e realizimit 

të kontratës të datës 06.03.2018 si dhe faturat tatimore të shitjes të paraqitura nga ofertuesi, 

janë në vleren e realizuar prej 2.268.680 Lekë pa TVSH, një vlerë më pak se 40% e fondit limit 

për Lotin I (3.173.382,4 Lekë pa TVSH). 2) Nuk plotëson kapacitetin teknik të përcaktuar në 

pikën 3, të seksionit 2.3 të kritereve të vecanta për kualifikim, të Shtojcës 9 të DST, pasi ofertuesi 

nuk ka vërtetuar pasjen e minimumi një makinë shtypi me format 50X70 cm dhe minimumi një 

makinë qepëse, duke mos dorëzuar asnjë dokument që vërteton pasjen në pronësi apo me qira të 

tyre.”.  Në lidhje me disponimin e minimumi një makinë shtypi me format 50X70 cm ofertuesi 

ka paraqitur një fotokopje deklaratë doganore, e cila nuk është në formën e kërkuar në DST, 

origjinale ose kopje e noterizuar.  

 

* * * 

 

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

ekonomik i suksesshëm: 

Operatori ekonomik: “KRISTALINA.KH” SHPK me NIPT K11501002D me vlerë të ofertuar 

6.769.998 (gjashtë milion e shtatëqind e gjashtëdhjetë e nëntë mijë e nëntë qind e nëntëdhjetë e 

tetë), vlera pa TVSH. 

 

Rrjedhimisht, jeni të lutur të paraqiteni pranë Ministrisë së Brendshme, Sheshi Skënderbej, nr. 3, 

Tiranë, Tel: 042 247 865, menjëherë nga dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi për të lidhur 

draft marrëveshjen. 

 

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 21.05.2018 

Njoftimi i Klasifikimit pas rivlerësimit është bërë në datë 05.06.2018 
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Ankesa: PO 

 

QENDRA SHENDETESORE SPECIALITETI NR.3 
FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT 

 

Data 03/07/2018 

Për: [GENIUS SHPK] 

 

Procedura e prokurimit: 

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-74575-06-12-2018 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: [Mirembajtje Paisje Laboratorike] 

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike 24 date 18 Qershor 

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

 

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

 

1. GENIUS   SHPK                                                    numri i NIPT-it  K63121801C 

           

Vlera  1 650 800 (njemilion e gjashteqind e pesedhjetemije e teteqind) 

 

* * * 

 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë [GENIUS SHPK] se oferta e paraqitur, 

me një vlerë të përgjithshme prej [1,650,800 njemilion e gjashteqind e pesedhjetemije e 

teteqind]/pikët totale të marra  []është identifikuar si oferta e suksesshme. 

 

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë QENDRES SHENDETESORE SPECIALITETI NR.3 

sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 7(shtate) ditëve nga dita e 

marrjes/publikimit të këtij njoftimi.  

 

Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, kontrata do t’i 

akordohet ofertuesit vijues në klasifikimin përfundimtar, oferta e të cilit është dorëzuar me një vlerë 

të përgjithshme prej [vlera përkatëse e shprehur në fjalë dhe shifra], 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 25/06/2018 

Ankesa: ka ose jo  (JO) 

(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë  

 

AGJENCIA KOMBËTARE E SHOQËRISË SË INFORMACIONIT 
FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT 

 

Për:  “Image & Communications Developement” Shpk  NIPT L01511027P 

 

Proçedura e prokurimit: “Procedurë e Hapur” Elektronike,  
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