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Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë operatorin ekonomik “NIKA” shpk me 

adresë Lagjja Vasil Shanto, Bulevardi Skenderbeu, godinë 8-katëshe, kati i I-rë, Zona kadastrale 
8593, nr.pasurie 5/587 SHKODËR se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme 1 002 110 
(një milion e dy mijë e njëqind e dhjetë) lekë pa TVSH është identifikuar si oferta e suksesshme. 
 
Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqiteni pranë Bashkisë Përmet me adresë Sheshi “Abdyl Frashëri” 

kati i katërt Zyra Juridike, brenda 5 (pesë) ditëve nga dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi.  
Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës do te veprohet 
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 11.02.2021 
Ankesa: NUK KA 

 
 

FONDI SHQIPTAR I ZHVILLIMIT 
 

Për: Operatorin Ekonomik, “Infosoft office” Sh.p.k, NUIS J62426002Q, me adresë: “Kodër Kashar, 

Autostrada Tiranë - Durrës, km 8, Kashar, Tiranë”. 
 
Proçedura e prokurimit: “Kërkesë për propozim”. 
Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Blerje materiale kancelarie për Fondin Shqiptar të Zhvillimit për 

vitin 2020”. 
Numri i referencës së proçedurës: REF-79591-11-23-2020. 
Kohëzgjatja: 1 (një) vit nga data e nënshkrimit të kontratës. 
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  
Njoftojmë se, kanë qënë pjesëmarrës në procedurë këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara pa 
tvsh: 
 

1. Operatori Ekonomik: “Infosoft office” Sh.p.k, NUIS J62426002Q, me vlerë të ofertës 

1,695,798.64 (një milion e gjashtëqind e nëntëdhjetë e pesëmijë e shtatëqind e nëntëdhjetë e 
tetëmijë pikë gjashtëdhjetë e katër) Lekë, pa TVSH. 
 

2. Operatori Ekonomik:  “Interlogistic” Sh.p.k, NUIS K21605003M, me vlerë të ofertës 

1,355,038.03 (një milion e treqind e pesëdhjetë e pesëmijë e tridhjetë e tetë pikë zero tre).  
 
Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm: 
 

1. Operatori Ekonomik “Interlogistic” Sh.p.k, NUIS K21605003M, me vlerë të ofertës 

1,355,038.03 (një milion e treqind e pesëdhjetë e pesëmijë e tridhjetë e tetë pikë zero tre)  
per arsye se: nuk ploteson piken 2.3.6 Per kapacitetin teknik e cila ka lidhje me paraqitjen 
fizike te mostrave për zërat që i përkasin artikujve te percaktuar ne DT, 

 
Duke i’u referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë: Operatorin Ekonomik, “Infosoft 

office” Sh.p.k, NUIS J62426002Q, me adresë: “Kodër Kashar, Autostrada Tiranë – Durrës, km 8, 
Kashar, Tiranë”, se oferta e paraqitur, me vlerë 1,695,798.64 (një milion e gjashtëqind e nëntëdhjetë 
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e pesëmijë e shtatëqind e nëntëdhjetë e tetëmijë pikë gjashtëdhjetë e katër) Lekë, pa TVSH, është 
identifikuar si oferta e suksesshme. 
 
Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Fondi Shqiptar i Zhvillimit, Rr. “Sami Frashëri”, nr. 10, 

Tirana, Albania, Phone: 00355 42 235 597/8 (int. 151), Fax: 00355 42 234 885, sigurimin e 
kontratës, siç parashikohet në dokumentet e tenderit, brenda 5 ditëve nga dita e marrjes/publikimit 
të këtij njoftimi.  
Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, kontrata do t’i 

akordohet ofertuesit vijues në klasifikimin përfundimtar, 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 06.01.2021 
Ankesa: Po. 
 

Ka marrë përgjigje në datë 14.12.2020 dhe 13.01.2021 

 

 
UNIVERSITETI ALEKSANDER XHUVANI ELBASAN 

 
Nga: Universiteti i Elbasanit “A.Xhuvani”  
 
Për: Operatorin ekonomik : “ONUFRI”  shpk 
 
Procedura e prokurimit: “Kërkesë për Propozim” (prokurim elektronik) 
 
Përshkrim i shkurtër i kontratës:" Blerje diploma, mbajtese diplome, libreza studenti ". 
 
Numri i Referencës së procedurës: REF-75487-10-14-2020 
Fondi limit: prej 2,532,000 (dy milion e pesëqind e tridhjetë e dy mijë) lekë pa tvsh. 
Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): 
 
Kriteret e për zgjedhjes së fituesit: 
 

 çmimi më i ulëtX   oferta ekonomikishtmë e favorshme 
 
Njoftojmë se, kanë qenë pjesëmarrës në procedurë këto ofertues me vlerat përkatëse të ofruara: 
 

- Operatori ekonomik “ONUFRI” shpk shpk, përkatësisht me NIPT- J91801003E dhe vlerë 
1,599,380 (një milion e pesëqind e nëntëdhjetë e nëntë mijë e treqind e tetëdhjetë) lekë pa 
tvsh. 
 

- Operatori ekonomik “KRISTALINA KH”  shpk, përkatësisht me NIPT- K11501002D dhe 
vlerë 1,650,020 (një milion e gjashtëqind e pesëdhjetë mijë e njëzetë )lekë pa tvsh. 
 

- Operatori ekonomik “INPRESS” shpk” shpk, përkatësisht me NIPT- L52122014L dhe vlerë 
1,688,000 (një milion e gjashtëqind e tetëdhjetë e tetë mijë )lekë pa tvsh. 
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