
 

 

BASHKIA TIRANË 

DREJTORIA E PËRGJITHSHME E PASTRIMIT DHE GJELBËRIMIT 

 

Nr.     prot.                           Tiranë, më 15.03. 2023 

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT 

 (PARAPRAK) 

Drejtuar: “ADENIS KASTRATI  KASTRATI” P.F,me Nipt: L51611004I,Adresa: 

Tirane Kamez BATHORE Lagjja Nr. 4, Rruga Demokracia, Godina Nr. 29, Kati 1 

 

Procedura e prokurimit/lotit: Procedure e Hapur e Thjeshtuar 

 

Numri i procedurës / referenca e Lotit: REF-58476-02-08-2023 

Përshkrimi i shkurtër i kontratës: “Blerje Kancelari”. 

Fondi limit: 1 166 000 (njemilion e njeqind e gjashtedhjete e gjashtemije) lekë (pa TVSH) 

Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin:  25 dite nga data e nenshkrimit te kontrates. 

Publikimet e mëparshme (nëse është rasti): Nuk ka pasur 

 

Buletini i Njoftimeve Publike: Nr.14 datë 13 Shkurt 2023 

 

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  

 

oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në çmim X  

 

Me anë të këtij Njoftimi ju informojmë se, në këtë procedurë kanë marrë pjesë 5 (pese)Ofertuesit 

e mëposhtëm me këto vlera përkatëse të ofruara: 

 

1. ADENIS KASTRATI  KASTRATI” P.F                                   Nipt: L51611004I                                     

              Emri i plotë i shoqërisë                                                          numri i NIPT-it 

  



   Vlera:  966 800 (neneteqind e gjashtedhjete e gjashte mije e teteqind) leke pa  TVSH 

    Vlera: 1 160 160 (njemilion e njeqind e gjashtedhjete mije e njeqind e gjashtedhjete) leke me 

TVSH 

 

2.ERVIN LUZI                                                                            Nipt:K71707007Q 

Emri i plotë i shoqërisë                                                                      numri i NIPT-it 

 

Vlera: 1 088 900 (nje milion e tetedhjete e tete mije e nenteqind )leke pa TVSH 

Vlera: 1 306 680 (njemilion e treqind e gjashte mije e gjashteqind e tetedhjete) leke me TVSH 

 

3.InfoSoft  Office                                                                          Nipt:J62426002Q                                                                                                                                                         

Emri i plotë i shoqërisë                                                                   numri i NIPT-it      

 

Vlera: 1 109 716.50 (njemilion e njeqind e nente mije e shatetqind e gjashtembedhjete pike 

pesedhjete) Leke pa TVSH 

Vlera:1 331 659.80 (njemilion e treqind e tridhjete e nje e gjashteqind e pesedhjete e nente pike 

tetedhjete) leke me TVSH 

 

4.LIBRARI DYRRAHU                                                               Nipt:L91418502J 

Emri i plotë i shoqërisë                                                                   numri i NIPT-it      

 

  Vlera:1 166 000 (nje milion e njeqind e gjashtedhjete e gjashte mije) Leke pa TVSH 

Vlera: 1 399 200 (njemilion e treqind e nentedhjete e nente mije e dyqind) leke me TVSH 

 

5.MARKETING & DISTRIBUTION                                       Nipt: J72124001N 

Emri i plotë i shoqërisë                                                                   numri i NIPT-it      

 

Vlera:1 167 030  (nje milion e nje qind e gjashtedhjete e shtate mije e tridhjete)Leke pa TVSH 

Vlera: 1 400 436 (njemilion e katerqind mije e katerqind e tridhjete e gjashte) leke me TVSH 

 

 



Nga pjesëmarrësit janë skualifikuar Ofertuesit e mëposhtëm: 

 

MARKETING & DISTRIBUTION                                       Nipt: J72124001N 

Emri i plotë i shoqërisë                                                                   numri i NIPT-it      

 

Vlera:1 167 030  (nje milion e nje qind e gjashtedhjete e shtate mije e tridhjete)Leke pa TVSH 

Vlera: 1 400 436 (njemilion e katerqind mije e katerqind e tridhjete e gjashte) leke me TVSH 

 

Klasifikimi u bë për arsyet e mëposhtme: 

 

1. OE “MARKETING & DISTRIBUTION”me Nipt:J72124001N nuk plotëson pikën 2. 

“Kriteret e Veçanta të Kualifikimit”, pasi nuk ka paraqitur:  

a. Formularin Përmbledhës të Vetëdeklarimit, sipas shtojcës 8 

b. Sigurimin e Ofertës, sipas Shtojcës 3;  

2. OE Marketing & Distribution nuk plotëson pikën 2.1 “Kapacitetin profesional të 

operatorëve ekonomikë”, pasi nuk ka paraqitur formularin e vetë-deklarimit. 

3. OE Marketing & Distribution nuk plotëson pikën 2.2  “Kapaciteti ekonomik dhe financiar”, 

pasi nuk ka paraqitur kopje të deklaratave të xhiros vjetore ose vërtetim nga administrata 

tatimore, për xhiron e realizuar në 3 (tre) vitet e fundit ushtrimore (2019,2020,2021) nga 

data e zhvillimit të procedurës, vlera mesatare e të cilës të jetë jo më e vogël se 39% e 

vlerës se parashikuar te kontrates. 

4. OE Marketing & Distribution nuk plotëson pikën 2.3.2 tek “Kapaciteti teknik”, pasi nuk 

ka paraqitur çertifikatën e menaxhimit të cilësisë, ISO 9001:2015.   

5. OE Marketing & Distribution nuk plotëson pikën 2.3.3 tek “Kapaciteti teknik”, pasi nuk 

ka paraqitur dokumentacion i cili të vërtetojë se disponon automjet transporti mallrash ne 

pronësi ose qera. 

6. OE Marketing & Distribution nuk plotëson kriterin e ofertës ekonomike, pasi oferta e 

paraqitur prej: 1,167,030 lekë pa TVSH, tejkalon fondin limit të proçedurës në referencë, 

fondi limit i të cilës është: 1,166,000 lekë pa TVSH.   

 

*  *  * 

 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë se Ofertuesi ekonomik: “ADENIS 

KASTRATI  KASTRATI” P.F,me Nipt: L51611004I me Administrator Z. Adenis Kastrati,  

Tirane Kamez BATHORE Lagjja Nr. 4, Rruga Demokracia, Godina Nr. 29, Kati 1, me 



oferte ekonomike,Vlera:  966 800 (neneteqind e gjashtedhjete e gjashte mije e teteqind) leke pa  

TVSH  është identifikuar si fitues (paraprak) i procedurës së prokurimit.  

 

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë  09.03.2023  në sistemin elektronik të APP-së. 

 

Ky njoftim fituesi hidhet për publikim bazuar Vendimit të KPP Nr. 175/2023 dt. 09.03.2023 

me objekt lejimin e AK për vazhdimin e proçedurës me hapat e mëtejshëm. 

 

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 AUTORITETIT KONTRAKTOR 

  

 Arlinda Binjaku 

 

 


