
NJOFTIMI I ANKANDIT

1. Autoriteti shites:  Komisioni Qendror i Zgjedhjeve
(adresa, nr. tel) Bulevardi: Deshmoret e Kombit Nr. 4, Tirane,
Tel: +355 4 4104650

2. Data e zhvillimit te ankandit: 11 nentor 2015, ora 10:00

3. Lloji i Procedurës standarde te ankandit: Procedure e Hapur

4. Objekti i Shitjes: “Shitje aliazh hekuri, llamarine dhe plastike per riciklim” ndarë
në 2 lote:

a. Loti i parë: Aliazh hekuri dhe llamarinë.
b. Loti i dytë: Materiale plastike për riciklim.

5. Përshkrim i shkurtër i objektit te shitjes: Autoriteti shites synon te shese nepermjet
ankandit publik, aliazh hekuri dhe llamarine, si dhe plastike qe disponon KQZ-ja qe jane
pajisje kompjuterike, IT, si dhe kutish votimi te nxjerra jashte perdorimit per arsye te
ndryshme perfshire edhe demtimin, ne sasine 987.3 kg aliazh dhe 1268 kg plastike.

6. Vlera fillestare: 37,204 (tridhjete e shtatemije e dyqind e kater) Lek pa TVSH,
sipas perllogaritjes se vleres fillestare nga komisioni i posaçem i vlersimit per kete qellim.

a. Loti I – 11,844 (njëmbëdhjetë mijë e tetëqind e dyzet e katër) Lek pa TVSH
b. Loti II – 25,360 (njëzet e pesë mijë e treqind e gjashtëdhjetë) Lek pa TVSH

7. Vendi i zhvillimit te ankandit: (Adresa:) Komisioni Qendror i Zgjedhjeve
Bulevardi Deshmoret e Kombit Nr. 4 Tirane, Drejtoria e Logjistes dhe Sherbimeve, K.II

8. Afati i fundit kohor për dorëzimin e kërkesave për pjesëmarrje: 11 Nentor 2015, ora
10:00 (Zyra e Protokollit)

9. Informacion mbi dokumentet e ankandit:
Dokumentet e ankandit mund te terhiqen prane autoritetit shites, ne faqen e
internetit www.cec.org.al, seksioni njoftime, pa pagese

Dokumente me pagesë:
Po x Jo

Pagesa: 500 Lek

Dokumentet standarde te ankandit përbehen nga:



 Formulari i njoftimit;
 Kërkesa për pjesëmarrje;
 Formulari i ofertës;
 Ftesa për oferte;
 Formulari i njoftimit te fituesit;
 Formulari i publikimit te njoftimit te fituesit;
 Procesverbali/et i/e Komisionit te Vlerësimit te Ofertave.

Kërkesa për pjesëmarrje, dokumentet dhe informacionet e kërkuara dorëzohen nga
kandidatet blerës ne kopje fizike, me poste ose dorazi, ne vendin e përcaktuar ne
dokumentet e ankandit. Kriteret per kualifikim jane si me poshte:

a) formularin e sigurimit të ofertës për shumën dhe vlefshmërinë e kërkuar në
dokumentet standarde të ankandit;
b) vendimin e gjykatës për fitimin e personalitetit juridik;
c) vërtetimin nga Qendra Kombëtare e Regjistrimit;
ç) certifikatën e regjistrimit në organin tatimor ose NIPT-in.

TITULLARI I AUTORITETIT SHITES/
PERSONI I AUTORIZUAR

Skënder VRIONI

NJESIA E ANKANDIT:

Erion Meta – Jurist
Dashamir Alsula – specialist
Etrid Teliti - specialist


