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Nr. ……………………… Prot      Tiranë, më ____.____. 2022 

Lutemi referoni këtë numër në përgjigje  
 

 

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT 

 

Drejtuar: Operatorit Ekonomik “Infosoft Office” sh.p.k, NIPT J62426002Q, me adresë, Kodër 

Kashar, Autostrada Tiranë - Durrës, Km 8, Kashar, Tiranë. 

 

Procedura e prokurimit/lotit: Procedurë e hapur e thjeshtuar -  mallra  e ndarë në Lote. 

 

Numri i procedurës / referenca e Lotit: NR.REF 30099-05-19-2022. 

Numri i referencës Loti I: NR.REF -30101-05-19-2022. 

 

Përshkrimi i shkurtër i kontratës: “Blerje materiale kancelarie dhe informatike për 

KESH sh.a” e ndarë në Lote:  

Loti I:“Blerje materiale kancelarie për KESH sh.a”, NR.REF -30101-05-19-2022. 

 

Kohëzgjatja e kontratës: 12 muaj.  

Publikimet e mëparshme: Buletini i Njoftimeve Publike Nr.67, datë 23/05/2022.  

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit: Oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në çmim.  

Me anë të këtij njoftimi ju informojmë se, në këtë procedurë kanë marrë pjesë ofertuesit e 

mëposhtëm me këto vlera përkatëse të ofruara: 

 

1-  Operatori Ekonomik “Librari Dyrrahu” sh.p.k, NIPT L91418502J, me ofertë ekonomike  

3,939,390 (Tre milion e nëntëqind e tridhjetë e nëntë mijë e treqind e nëntëdhjetë) Lekë pa 

TVSH. 

2-  Operatori Ekonomik “Marketing & Distribution” sh.p.k, NIPT J72124001N, me ofertë 

ekonomike 3,401,122 (Tre milion e katërqind e një mijë e njëqind e njëzetë e dy) Lekë pa 

TVSH. 

3-  Operatori Ekonomik “Infosoft Office” sh.p.k, NIPT J62426002Q, me ofertë ekonomike 

4,765,038.37 (Katër milion e shtatëqind e gjashtëdhjetë e pesë mijë e tridhjetë e tetë pikë 

tridhjetë e shtatë) Lekë pa TVSH. 

 

I- Nga pjesërmarrësit janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm: 

1- Operatori Ekonomik “Librari Dyrrahu” sh.p.k, NIPT L91418502J pasi: 

 Nuk plotëson kriterin për kualifikim pika 2.3.3. 

 Nuk plotëson kriterin për kualifikim pika 2.3.5. Mostra e paraqitur për artikullin Zëri Nr.42 

nuk plotëson specifikimet teknike të kërkuara të cilat janë: “Mbajtëse kancelarie metalike me 
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katër vende. Material rrjete metalike me bazë druri, me katër ndarje (e përshtatshme për 

vendosjen e stilolapsa /lapsa / pronote /kapse)”.                                                                                

Mostra e paraqitur është komplet material druri dhe jo material rrjete metalike me bazë 

druri. 

2- Operatori Ekonomik “Marketing & Distribution” sh.p.k, NIPT J72124001N pasi ka 

paraqitur ofertë anomalisht të ulët. 

*  *  * 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë operatorin ekonomik “Infosoft 

Office” sh.p.k, NIPT J62426002Q, me adresë, Kodër Kashar, Autostrada Tiranë - Durrës, Km 

8, Kashar, Tiranë, e oferta e paraqitur me vlerë totale prej 4,765,038.37 (Katër milion e 

shtatëqind e gjashtëdhjetë e pesë mijë e tridhjetë e tetë pikë tridhjetë e shtatë) Lekë pa TVSH, 

është identifikuar si oferta e suksesshme. 

 

 

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 AUTORITETIT KONTRAKTOR  

                                                                                                        Ergys  Verdho 

  

 

 

 

 

 


