
MINISTRIA E BRENDSHME
AGJENICA E BLERJEVE TË PËRQENDRUARA

Drejtoria Teknike

Nr. ____ Prot Tiranë, më ___.___2019

FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORËVE EKONOMIKË TË SUKSESSHËM
NË MARRËVESHJEN KUADËR

Për: “BOE “INFOSOFT” SHPK + “INTERLOGISTIC” SHPK
Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, Km 8, Kashar, Tiranë

Procedura e prokurimit: “Procedurë e hapur mbi kufirin e lartë monetar”

Numri i referencës së procedurës: REF-13844-03-17-2019.

Përshkrim i shkurtër i kontratës: Loti V "Blerje tonera për Ministrinë e Financave dhe
Ekonomisë dhe institucionet e varësisë", Procedurë e hapur - Prokurim Elektronik, Marrëveshje
kuadër me një operator ekonomik, ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara, me afat të
marrëveshjes kuadër 24 muaj dhe me fond të përgjithshëm 61,981,655 (gjashtëdhjetë e një
milion e nëntëqind e tetëdhjetë e një mijë e gjashtëqind e pesëdhjete e pesë) lekë pa TVSH, me
shumatore të çmimeve për njësi 1,694,849(një million e gjashtëqind e nëntëdhjetë e katër mijë e
tetëqind e dyzet e nëntë) lekë pa TVSH.

Kohëzgjatja e Marrëveshjes Kuadër:

2 (dy) vite nga nënshkrimi i Marrëveshjes Kuadër.

Publikime të mëparshme ( jo ): Buletini i Njoftimeve Publike data 25.03.2019, Nr. 15.

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

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

1) BO “Infosoft” shpk + “Interlogistic” shpk J62426002Q + K21605003M
Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Vlera (shumatorja e cmimeve per njesi): 1,623,549.17 lekë( një milion e gjashtëqind e njëzet e
tre mijë e pesëqind e dyzet e nëntë pike shtatëmbëdhjetë) lekë (pa TVSH) (me numra dhe fjalë)

2) BOE “IT Gjergji Computer” shpk + “M&D” SHPK K81503063B + J72124001N



Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Vlera (shumatorja e cmimeve per njesi): 934,478 lekë(nëntëqind e tridhjetë e katër mijë e
katërqind e shtatëdhjetë e tetë) lekë (pa TVSH) (me numra dhe fjalë)

3) “ALBMEDIA” SHPK -
Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Vlera(shumatorja e cmimeve per njesi): nuk ka paraqitur ofertë ekonomike

Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhtëm:

1. Arsyet e s’kualifikimit të “ALBAMEDIA” SHPK.

 Ofertuesi nuk ka paraqitur asnjë prej dokumentave të kërkuara në DT. Ofertuesi nuk ka
paraqitur ofertë ekonomike.

2. Arsyet e s’kualifikimit të BOE “IT GJERGJI COMPUTER” SHPK + “M&D” SHPK.

 Ofertuesi nuk paraqiti dokumentacion provues për elementet e vecanta të ofertës ekonomike
anomalisht të ulët sipas nenit 56 të LPP-së.

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë se është identifikuar si operator
ekonomik i suksesshëm:

Operatori ekonomik “BOE “INFOSOFT” SHPK + “INTERLOGISTIC” SHPK, me nr. NIPT
J62426002Q + K21605003M me ofertë ekonomike (shumatorja e çmimeve për njësi),
1,623,549.17 lekë( një milion e gjashtëqind e njëzet e tre mijë e pesëqind e dyzet e nëntë pike
shtatëmbëdhjetë) lekë (pa TVSH) me adresë: Autostrada Tiranë-Durrës, Km 8, Kashar, Tiranë.

Rrjedhimisht, jeni të lutur të paraqiteni pranë Ministrisë së Brendshme, Agjencia e Blerjeve të
Përqendruara, me adresë: Sheshi Skënderbej, nr. 3, Tiranë, Tel: 042 247 865, menjëherë nga dita
e marrjes/publikimit të këtij njoftimi për të lidhur draft marrëveshjen kuadër.

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 21.05.2019

Ankesa: JO

TITULLARI I ORGANIT QENDROR BLERËS
DREJTOR I PËRGJITHSHËM


