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R E P U B L I K A   E   S H Q I P Ë R I S Ë 

 

AUTORITETI PORTUAL DURRËS 

DIVIZIONI JURIDIK 

 

Nr. _______ Prot.                                                                             Durrës, më  ____/____/2021 
 

 

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT 

01.11.2021 

Drejtuar:  INFOSOFT OFFICE sh.p.k, me Nipt: L01508026P   

Adresa: Autostrada Tirane-Durres, km 8, Kashar, Tiranë Tiranë.  

Procedura e prokurimit/lotit: Procedurë e hapur e thjeshtuar _Mallra 

Numri i procedurës / referenca e Lotit/lot:   REF-01918-07-29-2021                                                                                                                                                                                                                                                                        

Përshkrimi i shkurtër i kontratës: “Kancelari”, me kohëzgjajte 20 ditë nga data e nënshkrimit të 

kontratës. 

Publikimet e mëparshme (nëse është rasti): Buletini i Njoftimeve Publike  Nr. 117 datë 2 Gusht 2021  

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  

oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar ne kosto    

oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në çmim X   

 

Me anë të këtij Njoftimi ju informojmë se, në këtë procedurë kanë marrë pjesë Ofertuesit e mëposhtëm 

me këto vlera përkatëse të ofruara: 

- EUROPRINTY GROUP sh.p.k, NIPT L21621001I, me ofertë ekonomike 3.769.292,50 

(tre milion e shtatëqind e gjashtëdhjetë e nëntë mijë e dyqind e nëntëdhjetë e dy presje 

pesëdhjetë)  lekë pa TVSH  

 

- INFOSOFT OFFICE sh.p.k, NIPT J62426002Q me ofertë ekonomike 3.469.711,02 (tre 

milion e katërqind e gjashtëdhjetë e nëntë mijë e shtatëqind e njëmbëdhjetë presje zero 

dy) lekë pa tvsh 

 

- IT GJERGJI KOMPJUTER sh.p.k, NIPT K81503063B me ofertë ekonomike 

3.869.897,40 (tre milion e tetëqind e gjashtëdhjetë e nëntë mijë e tetëqind e nëntëdhjetë 

e shtatë presje katër)lekë pa tvsh 

 

- LIBRARI DYRRAHU sh.p.k, , NIPT L91418502J me ofertë ekonomike 3.936.350 (tre 

milion e nëntëqind e tridhjetë e gjashtë mijë e treqind e pesëdhjetë) lekë pa tvsh  

 

- MARKETING & DISTRIBUTION, NIPT J72124001N me ofertë ekonomike 

3.747.048,50  (tre milion e shtatëqind e dyzet e shtatë mijë e dyzet e tetë presje 

pesëdhjetë)lekë pa tvsh  
 

-  
 

http://www.durresport.al/
mailto:info@durresport.al


                                            Adresa: L. 1 “Rruga Tregtare “,  Durres;    Tel. +355  52  293402     Tel/Fax +355  52  223115    
web : www.durresport.al   e-mail: info@durresport.al 

Nga pjesërmarrësit janë skualifikuar Ofertuesit e mëposhtëm: 

1. EUROPRINTY GROUP sh.p.k, me ofertë ekonomike 3.769.292,50 lekë pa TVSH 
 

Për arsyet e mëposhtëme: 

 

Në dokumentacionin e paraqitur nga ky operator, KVO ka evidentuar mangësinë e mëposhtme: 

 

 Formulari permbledhes sipas shtojces 8 eshte dorezuar ne mungese te Pikes 8, 9,10 te 

Seksionit: B) Deklarata: Per dorezimin e ofertave te pavarura. 

 Formulari permbledhes sipas shtojces 8 eshte dorezuar ne mungese te Seksionit: D) 

Deklarata: Per zbatimin e dispozitave ligjore ne marredheniet e punes. 

 

Në përfundim të shqyrtimit të dokumentacionit të paraqitur rezulton se, oferta e 

operatorit ekonomik “EUROPRINTY GROUP sh.p.k, NIPT L21621001I nuk i përmbush 

të gjitha kriteret e kërkuara në Dokumentat e Tenderit dhe për rrjedhojë, KVO vendosi 

të mos kualifikoje këtë ofertë. 

 

*  *  * 

 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë se oferta e paraqitur  nga  INFOSOFT 

OFFICE sh.p.k, me Nipt: L01508026P, me adresë Autostrada Tirane-Durres, km 8, Kashar, 

Tiranë me ofertë ekonomike në vlerën prej 3.469.711,02 (tre milion e katërqind e gjashtëdhjetë 

e nëntë mijë e shtatëqind e njëmbëdhjetë presje zero dy) lekë pa tvsh/ totali i pikëve të marra 

[_____] është identifikuar si Oferta e suksesshme. 
 

Me publikimin e këtij njoftimi, fillojnë afatet e ankimit sipas përcaktimeve në  nenin 109 të  Ligjit Nr. 

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

 

                                                                  DREJTOR I PËRGJITHSHËM EKZEKUTIV 

                                                                                 Pirro Vengu 
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