
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: “INTERLOGISTIC” SHPK
Adresa: Rruga Egnatia, Kashar, Tiranë.

“MARKETING & DISTRIBUTION” SHPK
Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, Kashar, Tiranë.

“INFOSOFT OFFICE” SHPK
Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës Km 8, Kashar, Tiranë

Procedura e prokurimit: “Procedurë e hapur”

Numri i referencës së procedurës: REF-21357-05-09-2019.

Përshkrim i shkurtër i kontratës: Loti II. "Materiale Kancelarie të tjera zyre”, Procedurë e hapur,
Marrëveshje kuadër me disa operatorë ekonomik, ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara, me
afat të marrëveshjes kuadër 24 muaj dhe me fond limit të marrëveshjes kuadër 1,427,265 (një
milion e katërqind e njëzet e shtatë mijë e dyqind e gjashtëdhjetë e pesë) lekë pa TVSH, me
shumatore të çmimeve për njësi 31,154.8 (tridhjetë e një mijë e njëqind e pesëdhjetë e katër pikë
tetë) lekë pa TVSH.

Kohëzgjatja e Marrëveshjes Kuadër:

2 (dy) vite nga nënshkrimi i Marrëveshjes Kuadër.

Publikime të mëparshme ( jo ): Buletini i Njoftimeve Publike data 13.05.2019, Nr. 19.

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) “OFFICE CENTER” SHPK K41425042N
Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Vlera (shumatorja e çmimeve për njësi): 29,695.36 (njëzet e nëntë mijë e gjashtë qind e
nëntëdhjetë e pesë pike tridhjetë e gjashtë) lekë (pa TVSH) (me numra dhe fjalë)

2) “INFOSOFT OFFICE” SHPK J62426002Q
Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Vlera (shumatorja e çmimeve për njësi): 23,367.11 (njëzet e tre mijë mijë treqind e gjashtëdhjetë
e shtatë pikë njëmbëdhjetë) lekë (pa TVSH) (me numra dhe fjalë)

3) “INTERLOGISTIC” SHPK K21605003M
Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Vlera (shumatorja e çmimeve për njësi): 9,211.6 (nëntë mijë e dy qind e njëmbëdhjetë pike
gjashtë) lekë (pa TVSH) (me numra dhe fjalë)

4) “IT GJERGJI KOMPJUTER” SHPK K81503063B
Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Vlera (shumatorja e çmimeve për njësi): 24,521.57 (njëzet e katër mijë e pesëqind e njëzet e një
pikë pesëdhjetë e shtatë) lekë (pa TVSH) (me numra dhe fjalë)

5) “MARKETING & DISTRIBUTION” SHPK J72124001N
Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Vlera (shumatorja e çmimeve për njësi): 9,251.6 (nëntë mijë e dyqind e pesëdhjetë e një pike
gjashtë) lekë (pa TVSH) (me numra dhe fjalë).

Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhtëm:

 Arsyet e skualifikimit të “O F F I C E CENTER” SHPK

1. Ofertuesi skualifikohet pasi nuk përmbush kriterin e përcaktuar në pikën 6 të kritereve të
veçanta për kualifikim të dokumenteve të tenderit, pasi nuk ka arriti të paraqesë ditën e
hapjes së procedurës asnjë nga mostrat e kërkuara në DT.

2. Ofertuesi skualifikohet pasi nuk përmbush kriterin e përcaktuar në pikën 1, germa “d” të
kritereve të veçanta për kualifikim të dokumenteve të tenderit, duke mos arritur të vërtetojë se
ka shlyer të gjitha detyrimet e maturuara të energjisë elektrike.

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

Operatori ekonomik “INTERLOGISTIC” SHPK, me nr. NIPT K21605003M me ofertë
ekonomike (shumatorja e çmimeve për njësi), 9,211.6 (nëntë mijë e dy qind e njëmbëdhjetë pike
gjashtë) lekë (pa TVSH) me adresë: Rruga Egnatia, Kashar, Tiranë.

Operatori ekonomik “MARKETING & DISTRIBUTION” SHPK, me nr. NIPT J72124001N me
ofertë ekonomike (shumatorja e çmimeve për njësi), 9,251.6 (nëntë mijë e dyqind e pesëdhjetë e



një pike gjashtë) lekë (pa TVSH) me adresë: Autostrada Tiranë-Durrës, Kashar, Tiranë.

Operatori ekonomik “INFOSOFT OFFICE” SHPK, me nr. NIPT J62426002Q me ofertë
ekonomike (shumatorja e çmimeve për njësi), 23,367.11 (njëzet e tre mijë treqind e gjashtëdhjetë
e shtatë pikë njëmbëdhjetë) lekë (pa TVSH) me adresë: Rruga Faik Konica, 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 17.06.2019

Ankesa: JO

TITULLARI I ORGANIT QENDROR BLERËS
DREJTOR I PËRGJITHSHËM


