
 
AGJENCIA E BLERJEVE TË PËRQENDRUARA 

 

                                                       

FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORËVE EKONOMIKË TË SUKSESSHËM 

NË MARRËVESHJEN KUADËR 

Datë:  31.12.2020 

 

Për:  "INFOSOFT OFFICE" SHPK                                                                             

Adresa: Autostrada Tiranë - Durrës KM 8, Kashar 
 

* * * 
 

Procedura e prokurimit:  “Procedurë e Hapur”, Marrëveshje Kuadër me disa operatorë ekonomik 

ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara, me fond të përgjithshëm të Marrëveshjes Kuader: 

11,694,027 (njëmbëdhjetë milion e gjashtëqind e nëntëdhjetë e katër mijë e njëzetë e shtatë) lekë, 

(pa TVSH), me afat 24 muaj, me numër reference të procedurës kryesore REF-72975-09-24-2020. 
 

Numri i referencës së Lotit 3: REF-72981-09-24-2020. 
 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: Loti 3 "Blerje letër", fondi i marrëveshjes kuadër është: 

5,730,147 (pesë milion e shtatëqind e tridhjetë mijë e njëqind e dyzetë e shtatë)  Lekë (pa TVSH) 

me afat tw kontratës: sipas kërkesave të autoriteteve kontraktore deri në plotësimin e nevojave të 

autoritetit kontraktor, në bazë të marrëveshjes kuadër. 

 

Publikime të mëparshme ( jo ): Buletini i Njoftimeve Publike data 28 Shtator 2020, Nr. 77.  

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  çmimi më i ulët X      

 

Për Lotin 3, njoftojmë se, kanë qenë pjesëmarrës në procedurë këta operatorë ekonomikë me 

vlerat përkatëse të ofruara: 

  

"INFOSOFT OFFICE" SHPK                                               J62426002Q 
        Emri i plotë i shoqërisë                   numri i NIPT-it   

Vlera: 3,167,970.46  (tre milion e njëqindë e gjashëdhjet e shtatë mijë e nëntëqind e shtatëdhjet 

pikë dyzet e gjashtë) lekë, pa TVSH. 

(me numra dhe fjalë).  
 

2)  "INTERLOGISTIC" SHPK                                              K21605003M       

        Emri i plotë i shoqërisë                   numri i NIPT-it    

Vlera: 3,190,661.86 (tre milion e njëqind e nëntëdhjet mijë e gjashtëqindë e gjashtëdhjet e një pikë 

tetëdhjet e gjashtë) lekë, pa TVSH.  

(me numra dhe fjalë) 

3)  "IT GJERGJI KOMPJUTER" SHPK                            K81503063B 

        Emri i plotë i shoqërisë                   numri i NIPT-it    



Vlera: 3 657 116.28 (tre milion e gjashtëqind e pesëdhjet e shtatë mijë e njëqind e gjashtëmbëdhjet 

pikë njëzet e tetë) lekë, pa TVSH. 

(me numra dhe fjalë).  
 

4)  "MARKETING & DISTRIBUTION" SHPK                   J72124001N 

        Emri i plotë i shoqërisë                    numri i NIPT-it    

Vlera: 5,637,200 (pesë milion e gjashtëqind e tridhjet e shtatë mijë e dyqind) lekë, pa TVSH. 

(me numra dhe fjalë).  

 

Është skualifikuar operatori ekonomik:  

1- “INTERLOGISTIC" SHPK                                              K21605003M       

          Emri i plotë i shoqërisë                      numri i NIPT-it 

 

Arsyet e skualifikimit, për "INTERLOGISTIC" SHPK 

 Nuk plotëson gërma e), pikën 4, seksioni 2.3 Kapaciteti teknik, pika 2, “Kriteret e veçanta të 

kualifikimit”, pasi në momentin e hapjes së ofertave, nuk arriti të paraqesë Certifikatë për 

transport mallrash në emër të tij. Në rastin konkret përmes dokumentacionit të dorëzuar 

vërtetohet se çertifikatat e mjeteve, me targë TR3041T dhe TR2463T, të cilat i disponon 

shoqëria “Marketing&Distribution” SH.P.K., sipas lejeve të qarkullimit, janë specifike dhe të 

lëshuar për kryerjen e transportit të mallrave, brenda vendit, vetëm për llogari të veprimtarisë 

së kësaj shoqërie. Në këtë mënyrë, kryerja e transportit të mallrave nga ana e operatorit 

ekonomik, “INTERLOGISTIC" SHPK, me kamionat e shoqërisë, “Marketing&Distribution”, 

do të jetë në kushtet e kryerjes së transportit të mallrave me qira dhe për të tretë, pa licencën 

përkatëse, transport i cili, në zbatim të nenit 41, të ligjit “Për Transportet Rrugore”, është i 

ndaluar.  

 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë se është identifikuar si operator 

ekonomik i suksesshëm: 

Operatori Ekonomikë "INFOSOFT OFFICE" SHPK, me nr. NIPT J62426002Q me ofertë 

ekonomike 3,167,970.46 (tre milion e njëqindë e gjashëdhjet e shtatë mijë e nëntëqind e shtatëdhjet 

pikë dyzet e gjashtë) lekë, (pa TVSH), me adresë: Autostrada Tiranë - Durrës KM 8, Kashar. 

Rrjedhimisht, jeni të lutur të paraqiteni pranë Ministrisë së Brendshme, Agjencia e Blerjeve të 

Përqendruara, me adresë: Sheshi Skënderbej, nr. 3, Tiranë, Tel: 042 247 865, menjëherë nga dita 

e marrjes/publikimit të këtij njoftimi për të lidhur draft marrëveshjen kuadër. 

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 29.10.2020 

Ankesa: Po 

Marrë përgjigje: me Vendimin e KSHA-së në Organin Qendror Blerës me nr. 2232/2, datë 

10.11.2020, si dhe Vendimin e Komisionit të Prokurimit Publik nr. 609/2020 , datë 30.12.2020. 

 

TITULLARI I ORGANIT QENDROR BLERËS 

DREJTOR I PËRGJITHSHËM 


