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* * * 

 

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 

2.679.295 (dy milion e gjashtëqind e shtatëdhjetë e nëntë mijë e dyqind e nëntë dhjetë e pesë) Lekë 

(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 

Ankesa: PO 

 

MINISTRIA E BRENDSHME 

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

MARRËVESHJEN KUADËR 

 

Për Lotin VI “Shtypja e Fletores Zyrtare dhe kapakëve të botimeve tek të tjerët ”, me fond limit 

2,290,989 Lekë pa TVSH, me numër reference e Lotit: REF-62024-04-11-2018. 

Drejtuar: 

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

Bajroni”, Laprakë, Tiranë. 

* * * 

Procedura e prokurimit: Procedurë e Hapur me objekt: “Botime, printime dhe materiale 

shtypshkrimi” ndarë në 7 (shtatë) lote. 

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, Marreveshje Kuader - me disa operatorë ekonomikë ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara, 

me fond të Marrveshjes Kuader 23 107 364.5 (njëzet e tre milion e njëqind e shtatë mijë e treqind e 

gjashtëdhjetë e katër pikë pesë) lekë pa TVSH dhe me afat të marrëveshjes kuadër deri me 

31.12.2018. 
Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [16 Proll 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 VI “Shtypja e Fletores Zyrtare dhe kapakëve të botimeve tek të tjerët ”, me fond limit 

2,290,989 Lekë pa TVSH: 
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1)  Adel CO SHPK      L22117021M  

Emri i plotë i shoqërisë     numri i NIPT-it    

 Vlera: 1.779.110,60 (njëmilion e shtatëqindeshtatëdhjetëenëntëmijë e njëqindedhjetë presje 

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

 

2) ALB – TIPOGRAFIA SHPK    K42317011M  

Emri i plotë i shoqërisë     numri i NIPT-it   

Vlera: 1.475.000 (njëmilion e katërqindeshtatëdhjetëepesëmijë) Lekë (pa TVSH) (me numra 

dhe fjalë) 

 

3) ALBDESIGN PSP SHPK   L51819005Q 

Emri i plotë i shoqërisë     numri i NIPT-it   

 Vlera: 1.973.736 (njëmilion e nëntëqindeshtatëdhjetëetremijë e shtatëqindetridhjetëegjashtë) 

Lekë (pa TVSH) (me numra dhe fjalë) 

 

4) INTERLOGISTIC SHPK   K21605003M  

Emri i plotë i shoqërisë    numri i NIPT-it   

 Vlera: 1.638.730 (njëmilion e gjashtëqindetridhjetëetetëmijë e shtatëqindetridhjetë) Lekë (pa 

TVSH) (me numra dhe fjalë) 

 

5) KRISTALINA.KH SHPK   K11501002D 

Emri i plotë i shoqërisë    numri i NIPT-it   

 Vlera: 1.733.000 (njëmilion e shtatëqindetridhjetëetremijë) Lekë (pa TVSH) (me numra dhe 

fjalë) 

 

6) RAMA – GRAF SHPK   K42701205E 

Emri i plotë i shoqërisë    numri i NIPT-it   

 Vlera: 1.826.000 (njëmilion e tetëqindenjëzetëegjashtëmijë) Lekë (pa TVSH) (me numra dhe 

fjalë)  

 

7) Shtëpia Botuese Shtypshkronja Morava SHPK  J82019001J 

Emri i plotë i shoqërisë      numri i NIPT-it   

 Vlera: 1.743.034 (njëmilion e shtatëqindedyzetëetremijë e tridhjetëekatër) Lekë (pa TVSH) (me 

numra dhe fjalë). 

 

Janë s kualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhtëm: 

 

1- “Adel CO” SHPK  me NIPT L22117021M,. 

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 

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 
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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. 

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 VI. 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 SHPK me NIPT L51819005Q 

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. 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 VI. Sqarojmë se Kontrata e furnizimit e datës 20.07.2016 e 

lidhur me INSTAT, shoqëruar me vertetimin e realizimit të kontratës të datës 13.02.2017 nuk është 

e shoqëruar me faturat tatimore të shitjes.”  

 

4-  “INTERLOGISTIC” SHPK me NIPT K21605003M. 

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.” 

 

5-  “RAMA - GRAF” SHPK me NIPT K11501002D.  

Arsyet e s kualifikimit: 
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“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 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 

1,733,000 (një milion e shtatë qind e tridhjetë e tre mijë) Lekë, 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 

Ankesa: PO 

 
UNIVERSITETI I TIRANËS 

FORMULARI I NJOFTIMIT TË  FITUESIT  
          

Për: Operatorin ekonomik“Blerina Sadiku“ P.F 

 

Procedura e prokurimit: “Kërkesë për propozim” me objekt “Blerje uniforma për ceremoni 

diplomimi për Universitetin e Tiranës” 

 

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF 80828-07-26-2018 

 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: Kërkohet blerja e pelerinave dhe kapelave të ceremonisë së 

diplomimit për studentët dhe pedagogët për nevoja të Universitetit të Tiranës 

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike 30.07.2018/ Nr.30 

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

 

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

 

1. “Blerina Sadiku“Person fizik              K 97730102T 

   

Vlera 4,685,900 (katërmilion e gjashtëqind e tetëdhjetë e pesëmijë e nëntëqind) lek pa TVSH 

 2. “Malbertex“SH.P.K               K71821009N 

   

Vlera 4,630,140 (katërmilion e gjashtëqind e tridhjetëmijë e njëqind e dyzet) lek pa TVSH 
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