
NJOFTIMI I KONTRATËS

1. Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor

Emri Ministria e Brendshme

Adresa Sheshi Skënderbej Nr. 3, Tiranë.

Tel/Fax +355 42 247 865

E-mail www.mb.gov.al

Faqja në Internet www.mb.gov.al

2. Lloji i procedurës se prokurimit: Procedure e Hapur, Marrëveshje kuadër

3. Objekti i kontratës/marrëveshjes kuadër: “Botime, printime dhe materiale shtypshkrimi ”

4. Fondi limit 23 107 364.5 (njëzet e tre milion e njëqind e shtatë mijë e treqind e gjashtëdhjetë
e katër pikë pesë) lekë pa TVSH i ndarë në shtatë lote si më poshtë

Loti I “Blerje dokumentacioni shkollor (regjistra, amza, dëftesa, certefikata, pulla me helogram)
për Ministrinë e Arsimit, Sportit dhe Rinisë” me fond limit 7 933 459 lekë pa TVSH:

Loti II “Libra dhe publikime profesionalë për Kontrollin e Lartë të Shtetit” me fond limit 2 250
000 lekë pa TVSH:

Loti III “Blerje dokumentacioni për Drejtorinë e Përgjithshme të Burgjeve” me fond limit
1 966 476.5 leke pa TVSH;

Loti IV “Blerje dokumentacioni, shtypshkrime të ndryshme (kuti, dosje, formularë etj) dhe
botimin e revistës Arkivore për Drejtorinë e Përgjithshme të Arkivave” me fond limit 3 458 334
leke pa TVSH;

Loti V “Blerje shtypshkrimesh për Qendrën Spitalore Universitare “Nënë Tereza””, me fond
limit
4 166 600 Lekë pa TVSH;

Loti VI “Shtypja e Fletores Zyrtare dhe kapakëve të botimeve tek të tjerët ”, me fond limit 2 290
989 Lekë pa TVSH;

Loti VII “Shtypshkrime spitalore për spitalin Berat”, me fond limit 1 041 506 Lekë pa TVSH.

5. Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin:
Për Lotin I “Blerje dokumentacioni shkollor (regjistra, amza, dëftesa, certefikata, pulla me
helogram) pë Ministrinë e Arsimit, Sportit dhe Rinisë” afati është:
• Zërat nga 1-21, afati është 7 ditë nga momenti i lidhjes së kontratës dhe dhënies së fileve
final për print (Shtojca 1 dst).
• Zërat nga 22-40, afati është 30 ditë nga momenti i lidhjes së kontratës dhe dhënies së
fileve finale për print(Shtojca 1 dst) .
• Për zërin 41 (Pulla), afati është 7 ditë nga momenti i lidhjes së kontratës, dhënies së filet
final për print dhe autorizimit zyrtar për prodhim (Shtojca 1 dst).

Për Lotin II “Libra dhe publikime prefesionale për Kontrollin e Lartë të Shtetit” afati është nga
lidhja e kontratës deri me 31.12.2018

Për Lotin III “Blerje dokumentacioni për Drejtorinë e Përgjithshme të Burgjeve” afati është 35
ditë nga lidhja e kontratës



Për Lotin IV “Blerje dokumentacioni, shtypshkrime të ndryshme (kuti, dosje, formularë etj) dhe
botimin e revistës Arkivore për Drejtorinë e Përgjithshme të Arkivave” afati është deri me
30.06.2018

Për Lotin V “Blerje shtypshkrimesh për Qendrën Spitalore Universitare “Nënë Tereza”” afati
është nga lidhja e kontratës deri me 31.12.2018.

Për Lotin VI “Shtypja e Fletores Zyrtare dhe kapakëve të botimeve tek të tjerët për Qendrën e
Botimeve Zyrtare” afati është nga lidhja e kontratës si mëposhtë
• Fletorja Zyrtare, duhet të dorëzohen pranë Qendrë së Botimeve Zyrtare e ambalazhuar
gati për shpërndarje brenda nje dite pune pas dorëzimit të materialit.
• Kapakët me lidhje speciale dhe ato kartoni të plastifikuar me ngjyra brenda 5 ditëve pune

Për Lotin VII “Shtypshkrime spitalore për spitalin Berat” afati është nga lidhja e kontratës deri
me 31.12.2018

6. Afati kohor për dorëzimin e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje:

07/05/2018 Ora: 11:00 Vendi: www. app.gov.al

7. Afati kohor për hapjen e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje:

07/05/2018 Ora: 11:00 Vendi: Drejtoria e Përgjithshme e Prokurimeve të Përqëndruara.


