
 

     

 

MINISTRIA E BRENDSHME 

AGJENCIA SHTETËRRORE E PROKURIMEVE TË PËRQËNDRUARA 

 
 

Nr. ____ Prot.,               Tiranë, më __.___2022        

                                                       

 

FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORËVE EKONOMIKË TË SUKSESSHËM 

NË MARRËVESHJEN KUADËR 

(Para Procesit të Ankimimit) 
 

02.08.2022 

 

Për:  “INFOSOFT OFFICE” SHPK 

Adresa: Tirane Kashar ,Koder Kashar, Autostrada TiraneDurres 

  

 

* * * 

Procedura e prokurimit: “Procedurë e hapur mbi kufirin e lartë monetar”, Marrëveshje Kuadër 

me  disa operator ekonomik ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara, me objekt: “Blerje materiale 

kancelarie e ndarë në 3 lote”,  mallra,  me fond limit  të Marrëveshjes Kuadër: 61,765,837.70 

(gjashtëdhjetë e një milion e shtatëqind e gjashtëdhjetë e pesë mijë e tetëqind e tridhjetë e 

shtatë pikë shtatë) Lekë pa TVSH me nr  reference të procedurës  REF-27557-05-05-2022. 

 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: Loti I “Materiale kancelarie me bazë letre”,  mallra,  “Procedurë 

e hapur mbi kufirin e lartë monetar”, marrëveshje kuadër,  me fond limit  të Marrëveshjes 

Kuadër: 53, 166,036.70 (pesëdhjetë e tre milion e njëqind e gjashtëdhjetë e gjashtë mijëe tridhjetë 

e gjashtë pikë shtatëdhjetë) lekë (pa TVSH me nr  reference të procedurës   REF-27562-05-05-

2022. 

 

Publikime të mëparshme ( jo ): Buletini i Njoftimeve Publike 09.05.2022, Nr.59 

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në çmim X   

Me anë të kësaj bëjmë me dije se, në këtë procedurë /lot kanë marrë pjesë operatorët ekonomikë të 

mëposhtëm me vlerat përkatëse si më poshtë: 

  

1)   “DYNAMIX GROUP” SH.P.K                            L42306022T                                                                         

        Emri i plotë i shoqërisë                       numri i NIPT-it  

 Vlera: 50,188,845 (pesëdhjetë milion e njëqind e tetëdhjetë e tetë mijë e tetëqind e dyzetë e pesë) 

lekë pa TVSH (me   numra dhe fjalë) 

 

2)  BOE “INFOSOFT OFFICE ”  SH.P.K                J 62426002Q 

 “INTERLOGISTIC” SH.P.K               K21605003M  



Emri i plotë i shoqërisë                                      numri i NIPT-it  
 Vlera: 52,089,907.17 lek (pesëdhjetë e dy milion e tetëdhjetë e nëntë mijë e nëntëqind e shtatë 

pikë shtatëmbëdhjetë) lekë pa TVSH (me   numra dhe fjalë) 

 

3)   “MARKETING & DISTRIBUTION  ” SH.P.K       J72124001N                                                                                                                                                         

        Emri i plotë i shoqërisë                         numri i NIPT-it  

 Vlera: 0 (Nuk ka paraqitur formular oferte) lekë (pa TVSH)  (me   numra dhe fjalë) 

 

4)   “KRISTALINA-KH” SH.P.K       K11501002D                                                                                                                                                        

        Emri i plotë i shoqërisë                         numri i NIPT-it  

 Vlera: 0 (Nuk ka paraqitur formular oferte) lekë (pa TVSH)  (me   numra dhe fjalë) 
                          

 

Nga operatorët ekonomik pjesmarrës rezultojnë të skualifikuar operatorët ekonomik si më poshtë: 

 

1)   “DYNAMIX GROUP” SH.P.K                            L42306022T                                                                         

        Emri i plotë i shoqërisë                       numri i NIPT-it  

 Vlera: 50,188,845 (pesëdhjetë milion e njëqind e tetëdhjetë e tetë mijë e tetëqind e dyzetë e pesë) 

lekë pa TVSH (me   numra dhe fjalë) 

 

3)   “MARKETING & DISTRIBUTION  ” SH.P.K       J72124001N                                                                                                                                                         

        Emri i plotë i shoqërisë                         numri i NIPT-it  

 Vlera: 0 (Nuk ka paraqitur formular oferte) lekë (pa TVSH)  (me   numra dhe fjalë) 

4)   “KRISTALINA-KH” SH.P.K       K11501002D                                                                                                                                                        

        Emri i plotë i shoqërisë                         numri i NIPT-it  

 Vlera: 0 (Nuk ka paraqitur formular oferte) lekë (pa TVSH)  (me   numra dhe fjalë) 
                          

 

 

Arsyet e skualifikimit të OE “DYNAMIX” SH.P.K                       

 Ofertuesi nuk plotëson pikën 7, te seksionit 2.3 “Kapaciteti teknik” të Kritereve të Vecanta 

të Kualifikimit, i ndryshuar me Shtojcen 4 date 15.06.2022, pasi ne ditën e hapjes së ofertave 

nuk paraqiti pranë Agjencisë së Blerjeve të Përqëndruara, mostrat e artikujve të kerkuar.   

 

 

Arsyet e skualifikimit të OE “MARKETING & DISTRIBUTION”  SH.P.K                    

- Operatori Ekonomik nuk ka paraqitur oferte ekonomike. 

 

Arsyet e skualifikimit të OE “KRISTALINA KH”SH.P.K                                      

 

- Operatori Ekonomik nuk ka paraqitur asnje nga dokumentet e kerkuara ne DST, si dhe nuk ka 

paraqitur oferte ekonomike. 

 

 



Duke iu referuar procedurës së mësipërme, ju informojmë  se operatorët ekonomikë të 

mëposhtëm janë identifikuar si të suksesshëm: 

 

1)   “BOE “INFOSOFT OFFICE ”  SH.P.K                J 62426002Q 

 “INTERLOGISTIC” SH.P.K               K21605003M  

Emri i plotë i shoqërisë                                      numri i NIPT-it  
 Vlera: 52,089,907.17 lek (pesëdhjetë e dy milion e tetëdhjetë e nëntë mijë e nëntëqind e shtatë 

pikë shtatëmbëdhjetë) lekë pa TVSH (me   numra dhe fjalë) 
 

Ankesa per dokumentat e tenderit: JO 

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 27.07.2022 

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”. 
 

 

TITULLARI I ORGANIT QENDROR BLERËS 
 

 

DREJTOR I PËRGJITHSHËM 

 

 

 
Njësia e prokurimit: Znj. Suela HAXHIJA; Znj.Enkeleda MANDRECA;  Z. Filip BURAKU 

 

 


