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REPUBLIKA  E  SHQIPËRISË 

MINISTRIA E BRENDSHME 
                     AGJENCIA SHTETËRORE E PROKURIMEVE TË PËRQENDRUARA 

    

 
 

Nr. ______ Prot.,      Tiranë, më ____._____2023                                                          
 

FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORËVE EKONOMIKË TË SUKSESSHËM NË 

MARRËVESHJEN KUADËR (PARAPRAK) 

[Data:28.03.2023] 

 

Për: “Adenis Kastrati Kastrati ” PF    

Adresa: Rruga “Demokarcia, Godina nr.29, Kati 1, Lagjia nr.4, Bathore, Tiranë 

*  *  * 

Procedura e prokurimit: “Procedurë e hapur e thjeshtuar”- Shërbime, marrëveshje kuadër me një 

operator ekonomikë, ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara me objekt: “Shërbim Printimi për 

Akademinë e Sigurisë” me fond të marrëveshjes kuadër: 5,986,765 (pesë milion e nëntëqind e 

tetëdhjetë e gjashtë mijë e shtatëqind e gjashtëdhjetë e pesë) Lekë (pa TVSH), me afat të 

marrëveshjes kuadër 36 (tridhjetë e gjashtë) muaj dhe me numër reference: REF-58863-02-13-2023. 

 

Përshkrimi i shkurtër i kontratës: “Shërbim Printimi për Akademinë e Sigurisë” me fond të 

marrëveshjes kuadër: 5,986,765 (pesë milion e nëntëqind e tetëdhjetë e gjashtë mijë e shtatëqind e 

gjashtëdhjetë e pesë) Lekë (pa TVSH), me afat të marrëveshjes kuadër 36 (tridhjetë e gjashtë) muaj 

dhe me numër reference: REF-58863-02-13-2023. 

 

Publikimet e mëparshme (nëse aplikohet): Buletini i Njoftimeve Publike: Datë 20.02.2023  nr.17 

 

Kriteret e përzgjedhjes së  fituesit:   

oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në  

oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në çmim X 

 

Me anë të kësaj bëjmë me dije se, në këtë  lot kanë marrë pjesë operatorët ekonomikë të mëposhtëm 

me vlerat përkatëse si më poshtë: 

 

1)   “COLOMBO” SHPK                                                                         K36608208V                                            

      Emri i plotë i shoqërisë                                                                       numri i NIPT-it  

Vlera: 2,993,382.5 (dy milion e nëntëqind e nëntëdhjetë e tre mijë e treqind e tetëdhjetë e dy pikë 

pesë) Lekë (pa TVSH)  (me   numra dhe fjalë) 

 

 2)   “Adenis Kastrati Kastrati ” PF                                                          L51611004I                             

       Emri i plotë i shoqërisë                                                                        numri i NIPT-it                  

 Vlera: 3,889,000 ( tre milion e tetëqind e tetëdhjetë e nëntë mijë) Lekë pa TVSH (me   numra dhe 

fjalë) 
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3)   “RIKON-AL” SHPK                                                                           L22119010H                                                                  

     Emri i plotë i shoqërisë                                                                       numri i NIPT-it  

Vlera: 4,108,400 (katër milion e njëqind e tetë mijë e katërqind) Lekë (pa TVSH)  (me   numra dhe 

fjalë) 

 

  4)   “InfoSoft Office” SHPK                                                                     J62426002Q                                                                 

        Emri i plotë i shoqërisë                                                                      numri i NIPT-it  

Vlera: 4,838,970 (katër milion e tetëqind e tridhjetë e tetë mijë e nëntëqind e shtatëdhjetë) Lekë (pa 

TVSH)  (me   numra dhe fjalë) 

 

5)   “PC STORE” SHPK                                                                           L01606034A                                                           

      Emri i plotë i shoqërisë                                                                      numri i NIPT-it  

Vlera: 4,847,240 (katër milion e tetëqind e dyzetë e shtatë mijë e dyqind e dyzetë) Lekë (pa TVSH)  

(me   numra dhe fjalë) 

 

6)   “INTERLOGISTIC” SHPK                                                                K21605003M                                                             

     Emri i plotë i shoqërisë                                                                        numri i NIPT-it  

Vlera: 5,540,625 (pesë milion e pesëqind e dyzetë mijë e gjashtëqind e njëzet e pesë) Lekë (pa 

TVSH)  (me   numra dhe fjalë) 

 

7)   “FILARA” SH.P.K                                                                                K51611059N                                                             

     Emri i plotë i shoqërisë                                                                         numri i NIPT-it  

Vlera: 0 (zero) lekë   (me   numra dhe fjalë) 

 

Janë skualifikuar Operatorët ekonomik të mëposhtëm: 

 

 “COLOMBO” SHPK 

-Operatori ekonomik nuk ploteson kerkesat sipas pikës 2 Seksionit 2.1 “Kapaciteti ekonomik dhe 

financiar”, në lidhje me dokumentacionin për bilancet dhe pasqyrat financiare. Konkretisht operatori 

ekonomik nuk paraqiti balance/pasqyrat financiare te çertifikuara nga Drejtoria e Tatimeve 

per vitin 2020, pasi ky dokument nuk ka vulen dhe nënshkrimin e Tatimeve .  

-Operatori ekonomik paraqiti bilancin e vitit 2021 ne formën fotokopje në kundërshtim me 

paraqgrafin e parafundit të shtojcës 8 të DST ku përcaktohet se “dokumentet duhet të jenë origjinale 

ose kopje të noterizuara”. 

Për sa më sipër në zbatim të paragrafit të fundittë shtojcës 8 të DST “ Rastet e mosparaqitjes së një 

dokumenti ose dokumentet false dhe të pasakta, konsiderohen kushte për skualifikim”, oferta e 

Colombo sh.p.k   refuzohet. 

 “FILARA” SHPK         

-Operatori ekonomik nuk ploteson kerkesat sipas Shtojcës 8 Kërkesat e Përgjithsme dhe të Vecanta 

per kualifikim pasi nuk paraqiti Formularin Përmbledhës të Vetdeklarimit dhe nuk paraqiti asnjë 

dokument sipas Kërkesave të Vecanata për Kualifikim në shtojcën 8 të DST. 

- Operatori ekonomik nuk ka ofertë ekonomike pasi ka dorëzuar një formular oferte të paplotësuar. 
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*  *  * 
 

Duke iu referuar procedurës së mësipërme, ju informojmë  se operatorët ekonomikë të mëposhtëm 

janë identifikuar si fitues (paraprak) të procedurës së prokurimit: 

 

1)   “Adenis Kastrati Kastrati ” PF                                                            L51611004I                             

       Emri i plotë i shoqërisë                                                                        numri i NIPT-it  

                         

 Vlera: 3,889,000 ( tre milion e tetëqind e tetëdhjetë e nëntë mijë) Lekë pa TVSH (me   numra dhe 

fjalë) 

 

Me publikimin e këtij njoftimi, fillojnë afatet e ankimit, sipas përcaktimeve në nenin 110 të Ligjit Nr. 

162/2020, datë 23.12.2020, “Për Prokurimin Publik”. 

 

 

TITULLARI I ORGANIT QENDROR BLERËS 
 

 

DREJTOR I PËRGJITHSHËM 
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