
 

     

MINISTRIA E BRENDSHME 

                      AGJENCIA E BLERJEVE TË PËRQENDRUARA 

 

 

Nr. ____ Prot               Tiranë, më _.___2020            

                                                       

FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORËVE EKONOMIKË TË SUKSESSHËM 

NË MARRËVESHJEN KUADËR 

 

[Data: 13.07.2020] 

 

Për: “INFOSOFT OFFICE” SHPK    

Adresa:  Tirane- Kashar Koder Kashar, Autostrada Tirane Durres, Km 8. 
 

* * * 

Proçedura e prokurimit: Proçedura e prokurimit: Procedurë e hapur”- Mallra, Marrëveshje 

kuadër me nje operatorë ekonomik, ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara me objekt: “Shërbim 

printimi, fotokopje, skanimi për Drejtorinë e Përgjithshme të Burgjeve” me fond të përgjithshëm të  

Marrëveshjes Kuadër: 13,242,839 (trembëdhjetë milion e dyqindë e dyzet e dy mijë e tetëqind 

e tridhjetë e nëntë) lekë pa TVSH dhe me nr. REF-59121-05-27-2020.  

 

Përshkrim i shkurtër i kontratës:“Shërbim printimi, fotokopje, skanimi për Drejtorinë e 

Përgjithshme të Burgjeve” me fond të marrëveshjes kuadër: 13,242,839 (trembëdhjetë milion 

e dyqindë e dyzet e dy mijë e tetëqind e tridhjetë e nëntë) lekë pa TVSH me kohëzgjatje të 

marrëveshjes kuadër 24 (njëzet e katër) muaj. 

 

Publikime të mëparshme (jo): Buletini i Njoftimeve Publike 01.06.2020, Nr.32 
 

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  çmimi më i ulët x  
 

Njoftojmë se, kanë qenë pjesëmarrës në procedurë këta operatorë ekonomikë me vlerat përkatëse 

të ofruara: 

 

1) “BNT ELECTRONICS” SHPK                          J61817047D 

        Emri i plotë i shoqërisë                numri i NIPT-it    

Vlera: 12,538,840 (dymbëdhjetë milion e pesëqindë e tridhjetë e tetë mijë e tetëqindë e dyzetë) 

lekë (pa TVSH) (me numra dhe fjalë) 

 

2)  “INFOSOFT OFFICE” SHPK    J62426002Q   

        Emri i plotë i shoqërisë                numri i NIPT-it    

  Vlera: 10,988,550.8 (dhjetë milion e nëntëqindë e tetëdhjetë e tetë mijë e pesëqindë e 

pesëdhjetë pikë tetë) lekë (pa TVSH)  (me numra dhe fjalë) 

 
3) BOE “PC STORE” SHPK dhe “RIKON-AL” SHPK  L01606034A, L22119010H         

   Emri i plotë i shoqërisë               numri i NIPT-it    
  Vlera: 9,993,730 (nëntë milion e nëntëqindë e nëntëdhjetë e tre mijë e shtatëqindë e tridhjetë) 

lekë (pa TVSH)  (me numra dhe fjalë) 

 

 

Është  skualifikuar operatori ekonomikë i mëposhtëm: 

 



1) BOE “PC STORE” SHPK dhe “RIKON-AL” SHPK  L01606034A, L22119010H         

   Emri i plotë i shoqërisë                     numri i NIPT-it   
 

Arsyet e s’kualifikimit  

- Anëtari i BOE “RIKON-AL” SHPK nuk përmbushi kriterin e përcaktuar në pikën 1, gërma 

“dh” të kritereve të vecanta për kualifikim të dokumentave të tenderit, duke mos arritur të 

vërtetojë se ka shlyer të gjitha detyrimet e maturuara të energjisë elektrike. 

- Anëtari i BOE “RIKON-AL” SHPK nuk përmbushi kriterin e përcaktuar në pikën 2 të 

Kapacitetit ekonomik dhe financiar, pasi nuk arriti të paraqesë ditën e hapjes së procedurës 

kopje të çertefikuar të bilancit të vitit 2016.  

 

                                                                    * * * 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë se është  identifikuar si operatorë 

ekonomik i suksesshëm: 

 

“INFOSOFT OFFICE” SHPK                J62426002Q   

  Emri i plotë i shoqërisë                            numri i NIPT-it    

  Vlera e ofertuar: 10,988 ,550.8 (dhjetë milion e nëntëqindë e tetëdhjetë e tetë mijë e pesëqind 

e pesëdhjetë pikë tetë) lekë (pa TVSH)  

  

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqiteni pranë organit qendror blerës Agjencia e Blerjeve të 

Përqendruara, me adresë: Ministria e Brendshme, Sheshi Skënderbej, nr.3, Tiranë, Tel: 

042247865, brenda 5 (pesë) ditëve nga dita e publikimit të këtij njoftimi, për të lidhur marrëveshjen 

kuadër. 

 

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 02.07.2020 

Ankesa: JO. 

 

 

TITULLARI I ORGANIT QENDROR BLERËS 

 

DREJTOR I PËRGJITHSHËM 

 


