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MINISTRIA E SHËNDETËSISË DHE MBROJTJES SOCIALE 

AGJENCIA KOMBËTARE E BARNAVE DHE PAJISJEVE MJEKËSORE 
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Shtojca 15  

 

FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORËVE EKONOMIKË TË SUKSESSHËM NË 

MARRËVESHJEN KUADËR 

 

Data: 01.03.2021 

 

Për:   INPRESS SHPK 

ADRESA: Ish Blloku i Magazinave te Tregtise, Rruga Siri Kodra 

      Tiranë 

   

* * * 

Procedura e prokurimit:  Tender i Hapur 

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-66914-07-27-2020 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: ”Blerje pulla kontrolli me elementë sigurie për barnat dhe aksesorë për 

shtypjen e tyre, me afat 24(njëzet e katër) muaj, ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara, me fond limit 

39,480,000(tridhjetë e nëntëmilion e katërqind e tetëdhjetëmijë) Lekë pa Tvsh. 

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri] 

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

 

Njoftojmë se, kanë qenë pjesëmarrës në procedurë këta operatorë ekonomikë, me shumatoren e çmimeve 

për njësi të ofruar/ me vlerat përkatëse të ofruara: 

 

1. INPRESS SHPK               L52122014L 

 Emri i plotë i shoqërisë      numri i NIPT-it    

Vlera: 28.194.000 (njëzet e tetëmilion e njëqind e nëntëdhjetë e katërmijë)lekë (pa TVSH) 

  

2. CETIS D.D SLLOVENIA            Numër subjekti: 5042208000                 

             Emri i plotë i shoqërisë     numri i NIPT-it    

Vlera: 29,610,300 (njëzet e nëntëmilion e gjashtëqind e dhjetëmijë e treqind) lekë (pa TVSH) 

 

3. ADEL CO SHPK                          L22117021M 

          Emri i plotë i shoqërisë     numri i NIPT-it    

Vlera: 29.610.400 (njëzet e nëntëmilion e gjashtëqind e dhjetëmijë e katërqind) lekë (pa TVSH) 

4. ALBDESIGN PSP SHPK             L51819005Q 

             Emri i plotë i shoqërisë     numri i NIPT-it    
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Vlera: 31.688.000 (triedhjetë e njëmilion e gjashtëqind e tetëdhjetë e tetëmijë) lekë (pa TVSH) 

 

5. DYNAMICX GROUP SH.P.K            L42306022T 

     Emri i plotë i shoqërisë     numri i NIPT-it    

Vlera: 35.924.000 (tridhjetë e pesëmilion e nëntëqind e njëzet e katërmijë) lekë (pa TVSH) 

 

Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhëm: 

1. CETIS D.D  CELJE/SLLOVENIA    Numër subjekti: 5042208000                 
Emri i plotë i shoqërisë      numri i NIPT-it    

 

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme: 

 

1. Formulari i ofertës nuk ishte në përputhje me Shtojcën 1 të DST, në të cilën ishte kërkuar se : Në 

çmim do të përfshihen kostot, dhe tarifat, duke përfshirë taksat dhe tarifat doganore të lidhura me 

dorëzimin e Mallrave, pagesa për transportin, ngarkimin, shkarkimin, e mallrave deri tek magazina 

e AK, gjë e cila nuk rezultonte e deklaruar ne formularin e ofertës ekonomike të dorëzuar nga OE. 

2. Dokumentet e dorëzuara në rrugë elektronike(deklaratë dt.11.11.2020), me anë të cilës OE kishte 

deklaruar se kompania Cetis dd Celje/Sllovenia nuk ishte i regjistruar si Operator Ekonomik në 

Shqipëri, ndërkohë që kishte deklaruar çmimet në monedhën Lek, TVSH në masën 20/% sipas 

legjislacionit në fuqi në RSH. 

* * * 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë se janë identifikuar si operatorë ekonomikë të 

suksesshëm: 

 

1. INPRESS SHPK                        L52122014L 

  Emri i plotë i shoqërisë     numri i NIPT-it    

 

Vlera: 28.194.000 (njëzet e tetëmilion e njëqind e nëntëdhjetë e katërmijë) lekë (pa TVSH). 

 

Rrjedhimisht, Jeni i lutur të paraqiteni pranë Agjencisë Kombëtare të Barnave dhe Pajsijeve Mjekësore, 

me Adresë:  Rruga e DIBRËS, Nr. 359/1, Tiranë, brenda 10(dhjetë) ditëve nga dita e marrjes/publikimit të 

këtij njoftimi për të lidhur draft marrëveshjen (pas verifikimit të dokumentacionit nga KVO). 

 

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 21.12.2020. 

 

Ankesa: PO/ Në zbatim të vendimit Nr.81, datë 11.02.2021, të Komisionit të Prokurimit Publik. 

 

      TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR 
        

            Jetmira BEBEÇI 
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