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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

BASHKIA FIER 

DREJTORIA E PROKURIMEVE PUBLIKE 

 

Nr. ______ Prot.                                                                                            Fier, më 11/ 01/ 2021 

 

 

 

Lënda: Formulari i Njoftimit të Fituesit për proceduren me objekt “Blerje kancelari dhe leter”, 

me burim financimi nga Buxheti i Bashkisë Fier  

 

 

                                                                          AGJENCISË SË PROKURIMIT PUBLIK 

                                                                                                     TIRANË 

                                                                                                   (për botim) 

 

 

 

 

BASHKIA FIER 
 

 

Për:  “InfoSoft Office” sh.p.k.  

Adresa: Koder Kashar, Autostrada TiraneDurres, Km 8, Kashar, Tirane. 
 

 

* * * 

Procedura e prokurimit: Kërkesë për propozim me mjete elektronike 
 

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-81671-12-10-2020. 

 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Blerje kancelari dhe leter”, me fond limit 1 973 457 (nje 

milion e nenteqind e shtatedhjete e tre mije e katerqind e pesedhjete e shtate) lekë pa TVSH, me 

burim financimi nga Buxheti i Bashkisë Fier, ne perputhje me zërat, sasitë dhe specifikimet 

teknike të përcaktuar në DST. Afati kohor per ekzekutim: jo më vonë se 20 (njëzet) ditë nga 

nënshkrimi i kontratës. 

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [14 Dhjetor 2020] 

[Numri 119]. 

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  çmimi më i ulët  X    oferta ekonomikisht më e favorshme  
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Njoftojme se, kane qenë pjesëmarrës në procedurë këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara: 
 

1. Operatori ekonomik “InfoSoft Office” sh.p.k. numri i NUIS-it J62426002Q. 

    Vlera totale sipas formularit te ofertes eshte 1 587 031.62 (një milion e pesëqind e tetëdhjetë e 

shtatë mijë e tridhjetë e një pikë gjashtëdhjetë e dy) lekë pa TVSH. 
 

2. Operatori ekonomik “INTERLOGISTIC” sh.p.k. numri i NUIS-it K21605003M. 

    Vlera totale sipas formularit te ofertes eshte 1 951 721.1 (një milion e nëntëqind e pesëdhjetë e 

një mijë e shtatëqind e njëzet e një pikë një) lekë pa TVSH. 

 

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm: 

Nuk është skualifikuar asnjë operatorët ekonomik. 

 

* * * 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë “InfoSoft Office” shpk, numri i 

NUIS-it J62426002Q, Adresa: Koder Kashar, Autostrada TiraneDurres, Km 8, Kashar, Tirane, 

se oferta e paraqitur me një vlerë të përgjithshme prej 1 587 031.62 (një milion e pesëqind e 

tetëdhjetë e shtatë mijë e tridhjetë e një pikë gjashtëdhjetë e dy) lekë pa TVSH, është 

identifikuar si oferta e suksesshme.  

 

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Njësisë së Prokurimit të Bashkisë Fier, Lagjja  

“Kastriot”, Rruga “Ramiz Aranitasi”, sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e 

tenderit, brenda 10 (dhjetë) ditëve nga dita e marrjes/publikimit të 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 [vlera përkatëse e shprehur në fjalë dhe shifra], 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 31.12.2020. 

Ankesa: ka ose jo,- Nuk ka. 

(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë :  

 

 

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR 

_______________________ 

Armando SUBASHI 

 


