AGJENCIA E BLERJEVE TË PËRQENDRUARA
Nr.____Prot

Tiranë, më __ . __. 2021

FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORËVE EKONOMIKË TË
SUKSESSHËM NË MARRËVESHJEN KUADËR
Datë: 04.11.2021
“INPRESS” SHPK
Adresa: Rruga: “Siri Kodra”, ish-blloku i magazinave tregëtare.
***
Procedura e prokurimit: “Procedurë e hapur e thjeshtuar”- Marrëveshje kuadër me një
operatorë ekonomikë, ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara, me afat të marrëveshjes kuadër
24 (njëzetë e katër) muaj, me objekt: “Botime, printime dhe materiale shtypshkrimi”, per
Ministrine e Arsimit, Sportit dhe Rinisë, me fond të përgjithshëm: 3,745,529 (tre milion e
shtatëqind e dyzetë e pesë mijë e pesëqind e njëzetë e nëntë) lekë (pa TVSH), me nr. REF03559-08-23-2021.
Për:

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Botime, printime dhe materiale shtypshkrimi”, per
Ministrine e Arsimit, Sportit dhe Rinisë, me fond të përgjithshëm: 3,745,529 (tre milion e
shtatëqind e dyzetë e pesë mijë e pesëqind e njëzetë e nëntë) lekë (pa TVSH), me nr. REF03559-08-23-2021.
Publikime të mëparshme ( jo ): Buletini i Njoftimeve Publike 30.08.2021, Nr.130.
Kriteret e përzgjedhjes së fituesit: çmimi më i ulët X oferta ekonomikisht më e favorshme
Për këtë procedurë prokurimi njoftojmë se, kanë qenë pjesëmarrës në këtë procedurë këta
operatorë ekonomikë me vlerat përkatëse të ofruara:
1) ALBDESING PSP SHPK
Emri i plotë i shoqërisë
Vlera: 0 (zero) lekë (pa TVSH) (me numra dhe fjalë).

L51819005Q
numri i NIPT-it

2) INPRESS SHPK
L52122014L
Emri i plotë i shoqërisë
numri i NIPT-it
Vlera: 3,741,360 (Tre milion e shtatëqind e dyzetë e një mije e treqind e gjashtëdhjetë) lekë
(pa TVSH) (me numra dhe fjalë).
Për këtë procedurë prokurimi njoftojmë se është skualifikuar operatori ekonomik
“ALBDESING PSP” SHPK me NIPT L51819005Q.
Arsyeja e skualifikimit për “ALBDESING PSP SHPK”:

Adresa: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Nd.1, 1001, Tiranë – www.abp.gov.al – Tel: ++355 42247865

Operatori ekonomik nuk ka paraqiur asnjë nga dokumentat e kerkuara në DST. Operatori
ekonomik nuk ka paraqitur oferte ekonomike.
***
Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë se është identifikuar si operatorë
ekonomikë i suksesshëm:
1)

“INPRESS” SHPK me NIPT L52122014L, me ofertë ekonomike: 3,741,360 (tre milion e
shtatëqind e dyzetë e një mijë e treqind e gjashtëdhjetë) lekë (pa TVSH).

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 04.11.2021
Ankesa: Po
Marrë përgjigje me Vendimin nr. 1785/1 prot., datë 25.10.2021, të Komisionit të Shqyrtimit të
Ankesave, si dhe vendimit të Komisionit të Prokurimit Publik nr. 841 prot., datë 03.11.2021;.

TITULLARI I ORGANIT QENDROR BLERËS
DREJTOR I PËRGJITHSHËM

Adresa: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Nd.1, 1001, Tiranë – www.abp.gov.al – Tel: ++355 42247865

