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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

BASHKIA FIER 

DREJTORIA E PROKURIMEVE PUBLIKE 
 

Nr. ______ Prot.                                                                                           Fier, më 31/ 12/ 2020 

 

 

 

Lënda:  Formulari i Njoftimit të operatorit ekonomik te suksesshem në tenderin “Blerje bojra 

për printera dhe fotokopje”, marrëveshje kuadër me një operator ekonomik - ku të 

gjitha kushtet janë të përcaktuara - me afat 24 muaj, me burim financimi nga Buxheti i 

Bashkisë Fier     

 

                                                                          AGJENCISË SË PROKURIMIT PUBLIK 

                                                                                                     TIRANË 

                                                                                                   (për botim) 

 

 

 

  BASHKIA FIER 
FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORËVE EKONOMIKË TË SUKSESSHËM          

NË MARRËVESHJEN KUADËR 

 
 

Për:  “InfoSoft Office” sh.p.k.  

Adresa: Koder Kashar, Autostrada TiraneDurres, Km 8, Kashar, Tirane. 
 

* * * 

Procedura e prokurimit:  Procedure e Hapur me mjete elektronike – Marrëveshje Kuadër 

(Marrëveshje Kuadër me një operator ekonomik- ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara - me 

afat 24 muaj). 
 

Numri i referencës së procedurës /lotit: REF-70381-09-01-2020. 
 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Blerje bojra për printera dhe fotokopje” (Marrëveshje 

Kuadër me një operator ekonomik- ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara - me afat 24 muaj), 

sipas specifikimeve teknike te percaktuara ne DST, per plotesimin e nevojave periodike te 

Bashkisë Fier, me burim financimi nga Buxheti i Bashkisë Fier, me fond limit total (Vlera e 

pritshme e kontratës/ve): 17 557 800 lekë pa TVSH. 

Sasitë e pritshme janë të përcaktuara në shtojcën 12 të DST-ve. Afati kohor për ekzekutimin 

është 24 muaj nga nënshkrimi i marrëveshjes kuadër. 
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Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [08 Shtator 2020] 

[Numri 66]. 
 

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  çmimi më i ulët: X     oferta ekonomikisht më e favorshme  
 

 

Njoftojmë se, kanë qenë pjesëmarrës në procedurë këta operatorë ekonomikë, me shumatoren e 

çmimeve për njësi të ofruar/ me vlerat përkatëse të ofruara: 
 

 

1. Operatori ekonomik “InfoSoft Office” shpk, numri i NUIS-it J62426002Q.  

Vlera totale sipas formularit te ofertes 12 711 365.99 lekë pa TVSH. 

 

2. Operatori ekonomik “ERISONI COMPANY” shpk,  numri i NUIS-it K92006501A. 

Vlera totale sipas formularit te ofertes 13 177 950 lekë pa TVSH.  
 

3. Operatori ekonomik “IT GJERGJI KOMPJUTER” shpk, numri i NUIS-it 

K81503063B. 

Vlera totale sipas formularit te ofertes 15 771 176,69 lekë pa TVSH.  
 

4. Operatori ekonomik “Adenis Kastrati” p.f., numri i NUIS-it L51611004I. 

Vlera totale sipas formularit te ofertes 16 762 500 lekë pa TVSH.  
 

5. Operatori ekonomik “ PC STORE” SHPK, numri i NUIS-it L01606034A. 

Vlera totale sipas formularit te ofertes 16 956 000 lekë pa TVSH.  
 

 

 

Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhëm:  
 

Nuk është skualifikuar asnjë operatorët ekonomik. 

 

 

* * * 

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

ekonomik i suksesshëm: “InfoSoft Office” shpk, përkatësisht numri i NUIS-it J62426002Q. 

Vlera totale sipas formularit te ofertes 12 711 365.99 lekë pa TVSH. 

 

* * * 

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqiteni pranë Njesise se Prokurimit te Bashkise Fier, Lagjja  

“Kastriot”, Rruga “Ramiz Aranitasi”, brenda 10 (dhjete) ditëve nga dita e marrjes/publikimit 

të këtij njoftimi për të lidhur draft marreveshjen.  
 
 

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 14.10.2020. 
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Ankesa: ka ose jo, - PO (nga “ERISONI COMPANY” shpk,  numri i NUIS K92006501A) 
 

(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë – Nga AK me shkresën nr.8310/4 prot, datë 27.10.2020 dhe 

nga KPP me vendimin nr.603 datë 29.12.2020 (Nr.1432 Protokolli, datë 05.11.2020).  

Me vendimin e KPP-së nr.603 datë 29.12.2020, eshte vendosur mos pranimi i ankesës së 

operatorit ekonomik “ERISONI COMPANY” shpk dhe eshte lejuar autoriteti kontraktor të vijojë 

me hapat e mëtejshëm të procedures së prokurimit.  

  

     

 

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR 

______________________ 

Armando SUBASHI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


