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R E P U B L I K A     E    SH Q I P Ë R I S Ë 
                            SHOQËRIA RAJONALE UJËSJELLËS KANALIZIME  DURRËS  SH.A. 

                                            DEPARTAMENTI I SHERBIMEVE MBESHTETESE 

                                                               DREJTORIA E PROKURIMEVE  

 

 
FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT (PARAPRAK) 

Durrës, më 10.03.2023 

 

 Drejtuar: “InfoSoft Office ” Shpk Nipt J62426002Q , Tirane Kashar KASHAR Koder 

Kashar, Autostrada TiraneDurres, Km 8  

 Procedura e prokurimit/lotit: – E hapur e thjeshtuar mallra  

 Numri i procedurës / referenca e Lotit: REF-50815-11-22-2022  

 Përshkrimi i shkurtër i kontratës: “Blerje materiale kancelarie dhe të ngjashme ” 

 Fondi limit/vlera e pritshme e kontratës 6.000.000 (Gjashtë milion )Leke pa tvsh   

 Kohëzgjatja e kontratës/marrëveshjes kuadër ose afati për zbatimin e saj: afati i levrimit 

eshte 30 ditë nga dita e neserme e punes pas nenshkrimit te planit te zbatimit te kontrates.  

 Publikimet e mëparshme (JO): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]  

 Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  

 oferta ekonomikisht më e favorsh  

 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: 

 

1. InfoSoft Office   SHPK                                                                              NIPT   J62426002Q 

                       

Vlera: 4,077,100.00 (Katër milion e shtatëdhjetë e shtatë mijë e njëqind )Lekë pa tvsh 

           4,892,520.00 (Katër milion e tetëqind e nëntëdhjetë e dy mijë e pesëqind e njëzet ) Lekë me 

tvsh. 

 

2. IT Gjergji Kompjuter SHPK                           NIPT K81503063B  

 

Vlera: 4,700,000.00 (Katër milion e shtatëqind mijë)Lekë pa tvsh 

           5,640,000.00 (Pesë milion e gjashtëqind e dyzet mijë  ) Lekë me tvsh. 
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3. MARKETING & DISTRIBUTION                                              NIPT J72124001N 

 

Vlera: 5.317.500,00 (Pesë milion e treqind e shtatëmbëdhjetë mijë e pesëqind) Lekë pa tvsh 

           6.381.000,00 (Gjashtë milion e treqind e tetëdhjetë e një mijë ) Lekë me tvsh. 

 

4. ADD Print shpk                                                                                NIPT L81722022V 

 

Vlera: 4.788.900,00 (Katër milion e shtatëqind e tetëdhjetë e tetë mijë e nëntëqind ) Lekë pa tvsh 

           5.746.680,00 (Pesë milion e shtatëqind e dyzet e gjashtë mijë e gjashtëqind e tetëdhjetë) 

Lekë me tvsh. 

 

 

5. LIBRARI DYRRAHU shpk                                                            NIPT L91418502J 

 

Vlera: 0.00 Lekë 
 (Operatori ekonomik nuk ka paraqitur oferte ekonomike). 

 

 Nga pjesëmarrësit janë skualifikuar Ofertuesit e mëposhtëm: 

 

 

LIBRARI DYRRAHU shpk                                                                      NIPT L91418502J 

-Arsyet e mëposhtme: 

 

OE nuk permbush: 

Kriteret e vecanta te kualifikimit Pika 1 (a) pasi: Operatori ekonomik nuk ka paraqitur sigurim 

oferte. 

Kriteret e vecanta te kualifikimit Pika 1 (b) pasi: Operatori ekonomik nuk ka paraqitur oferte 

ekonomike. 

 Kriteret e vecanta te kualifikimit Kapacitetin teknik pika 2.4.1  pasi: Nuk ka paraqitur katalog 

per te gjithe mallrat e kerkuara ne kete objekt prokurimi. 

Pika 2.4.3 : Nuk ka paraqitur mostrat e kerkuara diten e hapjes se ofertave per kete objekt 

prokurimi. 

Operatori ekonomik nuk ka paraqitur oferte ekonomike. 

 

ADD Print shpk                                                                                       NIPT L81722022V 

-Arsyet e mëposhtme: 

 

OE nuk permbush: 

 Kriteret e vecanta te kualifikimit Kapacitetin teknik pika 2.3.2 pasi: ISO e  paraqitur nga operatori 

ekonomik nuk perfshin te gjithe zerat objekt prokurimi. 
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*  *  * 

 

 

 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë “InfoSoft Office ” Shpk Nipt 

J62426002Q , Tirane Kashar KASHAR Koder Kashar, Autostrada TiraneDurres, Km 8 se oferta 

e paraqitur me vlerë totale prej 4,077,100.00 (Katër milion e shtatëdhjetë e shtatë mijë e njëqind 

)Lekë pa tvsh është identifikuar si fitues (paraprak) i procedurës së prokurimit. 

 

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”. 

 
 

 

Konceptoi:S.Konduri 

 

Miratoi:M.Hasanbashaj 

 

 

 

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR 

                                     Ing.Spartak Kovaçi 

PERSON I AUTORIZUAR 

Z.Kasem Bejko 
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