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Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë “Murati”sh.p.k. me  administrator z.Imer 

Murati me NUIS J 66702413 V.Adresa: Lagjja e Re, Rruga Ish Keshilli i Rrethit Kryeziu-Bulqize, 

se oferta e paraqitur me nje vlere te pergjithshme prej 4 288 903 leke pa tvsh (Katermilion e dyqind 

e tetedhjete e tetemije e nenteqind e tre leke) është identifikuar si oferta e suksesshme. 

 

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Njesise se Prokurimeve Publike,Bashkia Shkodër, 

sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 5 (pese) diteve nga dita e 

marrjes/publikimit të këtij njoftimi.Gjithashtu duhet te paraqitni te gjithe dokumentacionin e hedhur 

ne tender origjinal ose kopje  te noterizuar, te numerizuar dhe te inventarizuar.  

 

Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do të 

konfiskohet sigurimi i ofertës suaj (nëse është kërkuar) ], siç parashikohet në nenin 58 të Ligjit 

nr.9643 datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar. 

 

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në date 01.10.2018. 

Ankesa.Nuk ka patur. 

 

 

ALBCONTROL SHA  
FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT 

 

Për: Operatorin ekonomik: InfoSoft Systems sh.p.k, me NIPT J61820021C me adresë: Rr. Murat 

Toptani, Gjergji Center, Tiranë, me përfaqësues ligjor z. Armand Shara 

Procedura e prokurimit: REF-84441-09-03-2018, me objekt: “Blerje pjesë ndërrimi, si dhe 

shpenzime për përmirësimin e ndërfaqes për sistemin CMS (prodhuar nga IBM)”, me fond limit 43 

333 333 (dyzet e tre milion e treqind e tridhjetë e tre mijë e treqind e tridhjetë e tre) lekë pa TVSH. 

Kohëzgjatja e kontratës do të jetë:12 (dymbëdhjetë) muaj nga data e nënëshkrimit të kontratës 

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  çmimi më i ulët  

Data e zhvillimit të procedurës së prokurimit: 03 Tetor 2018, ora 11:00. 

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike Nuk ka. 

 

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

 

1. Ofertuesi i parë: Operatorin ekonomik: “InfoSoft Systems” sh.p.k me NIPT J61820021C 

 

➢ Çmimi i ofertës: 42 323 610 (dyzet e dy milion e treqind e njëzet e tre mijë e 

gjashtëqind e dhjetë) lekë pa tvsh me NIPT  

 

 

* * * 

 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, Operatori ekonomik: InfoSoft Systems sh.p.k, me 

NIPT J61820021C me adresë: Rr. Murat Toptani, Gjergji Center, Tiranë, me përfaqësues ligjor z. 

Armand Shara, ka paraqitur ofertën me vlerë: 42 323 610 (dyzet e dy milion e treqind e njëzet e tre 

mijë e gjashtëqind e dhjetë) lekë  pa TVSH,  e cila  është identifikuar si oferta e suksesshme. 
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Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë ALBCONTROL SHA, me adresë në Aeroportin Nënë 

Tereza Rinas, pranë Zyrës së Prokurimeve, kopjen e nënshkruar të formularit të kontratës dhe të 

sigurimit të kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 60 (gjashtëdhjetë) ditëve 

nga dita e marrjes së këtij njoftimi. 

 

Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do të 

konfiskohet sigurimi i ofertës suaj (nëse është kërkuar) dhe kontrata do t’i akordohet ofertuesit 

vijues në klasifikimin përfundimtar, oferta e të cilit është dorëzuar me një vlerë të përgjithshme prej 

44 669 000 (dyzet e katër milion e gjashtëqind e gjashtëdhjetë e nëntë mijë), siç parashikohet në 

nenin 58 të Ligjit nr.9643 datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar. 

 

 Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 03.10.2018 

          

 

BASHKIA KRUJË 
FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT 

 

[Data  11.10.2018 ] 

Për:[ “NOVATECH STUDIO” SH.P.K , me adrese ne Tirane Njesia bashkiake nr 8, rruga 

Shenasi Dishnica, nr pasurie 10/221+1-18, zona kadastrale 8370,hyrja 1, ap 18] 

Procedura e prokurimit: ‘’Kërkesë për propozim’’i ndare ne Lote  

Numri i referencës së  lotit: REF-86368-09-19-2018 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: [:”Mbikqyrje e punimeve për objektet e Infrastruktures Publike të 

Bashkisë Krujë” .- i ndare ne Lote , Loti i  VIII: Mbikqyrja e punimeve për objektin: ‘’Mirembajtje 

e riparim prite lumore në lumin Ishëm,Fshati Murqinë , Krujë, me fond limit 21’761 (njezet e nje 

mije e shtateqind e gjashtedhjete e nje  ) lekë pa TVSH.] 

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri] 

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

 

Njoftojme se, kane qenë pjesëmarrës në procedurë këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara: 

 

1- “Xh&Miler” sh.p.k , me adrese ne Tirane, Njesia bashkiake nr.5, Bulevardi Gjergj Fishta, 

pallati te ish Ekspozita Shqiperia Sot ( prane QPZ) Kati II me NIPT  K72105003E me 

administrator Xhuljeta Duro.  Vlera e ofruar eshte 19.580    nenntembedhjete mije e 

peseqind e tetedhjete )  leke pa tvsh 

2- “M.A.K STUDIO ” sh.p.k , me adrese ne Tirane, Njesia bashkiake nr. 5, rruga Irfan 

Tomini, pallati i shoqerise Cani nr 1, kati i pare me NIPT L01422017O me administrator 

Tomor Spahiu. Vlera e ofruar eshte 19.585  (  nentembedhjete mije e peseqind e tetedhjete e 

pese)  leke pa tvsh. 

3- “Novatech Studio” sh.p.k , me adrese ne Tirane, Njesia bashkiake nr 8, rruga Shenasi 

Dishnica, nr pasurie 10/221+1-18, zona kadastrale 8370,hyrja 1, ap 18,  me NIPT 

L01717030C me administrator Emil Nova.  Vlera e ofruar eshte 19.948 (  nentembedhjete 

mije e nenteqind e dyzet e tete )  leke pa tvsh. 

4- “Rean 95 ” sh.p.k , me adrese ne  Tirane, Rruga Musa Karapici , banesa numër 6, me NIPT 

J61827043V  me administrator Razije Naipi.  Vlera e ofruar eshte  20.850 (  njezet mije e 

teteqind e pesedhjete)  leke pa tvsh 


