
 
AGJENCIA E BLERJEVE TË PËRQENDRUARA 

 

 

Nr. ____ Prot             Tiranë, më ___.___2021           

                                                                                                                  

FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORËVE EKONOMIKË TË SUKSESSHËM 

NË MARRËVESHJEN KUADËR  

(PAS PROCESIT TË ANKIMIMIT) 

 

Datë:  03.12.2021 

 

Për: “LIBRARI DYRRAHU” SHPK  

Adresa: L.3, Rruga Egnatia/3, Godina 1039, Zona Kadastrale Nr.8514, Volumi 38, Faqe 125, 

Numri i Pasurisë 4/162-N1, Durrës  

 

* * * 

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

ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara, me objekt: “Blerje materiale kancelarie për 18 

Autoritete Kontraktore” e ndarë në 3 Lote”, me fond të përgjithshëm të marrëveshjes kuadër: 

165,381,786 (njëqind e gjashtëdhjetë e pesë milion e treqind e tetëdhjetë e një mijë e shtatëqind e 

tetëdhjetë e gjashtë) Lekë pa TVSH dhe me nr REF-97507-06-07-2021. 

 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: Loti 2 "Materiale Kancelarie të tjera zyre”, me fond të 

përgjithshëm të marrëveshjes kuadër: 44,403,300 (dyzetë e katër milion e katërqind e tre mijë e 

treqind) lekë pa TVSH, me afat 24 (njëzetë e katër) muaj, marrëveshje kuadër me një operator 

ekonomik ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara  me numër reference REF-97513-06-07-2021 

dhe me afat kohor për ekzekutimin: Duke filluar nga  data e lidhjes së kontratës/kontratave sipas 

kërkesës se Autoritetit Kontraktor, brenda afatit  24 (njëzetë e katër) muaj të lidhjes së 

Marrëveshjes Kuadër. 

 

Publikime të mëparshme ( jo ): Buletini i Njoftimeve Publike 14.06.2021, Nr.92.  

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) LIBRARI DYRRAHU SHPK        L91418502J 

        Emri i plotë i shoqërisë                    numri i NIPT-it    

  Vlera: 33,333,000.00 (tridhjetë e tre milion e treqind e tridhjetë e tre mijë) lekë (pa TVSH)  

(me numra dhe fjalë). 

 

2) “MARKETING & DISTRIBUTION”  SHPK                    J72124001N 

        Emri i plotë i shoqërisë                        numri i NIPT-it    

  Vlera: 35,952,435.65 (Tridhjetë e pesë milion e nëntëqind e pesëdhjetë e dy mije e katërqind 

e tridhjetë e pesë pikë gjashtëdhjetë e pesë) lekë (pa TVSH) (me numra dhe fjalë). 

 



3) BOE “INFOSOFT” OFFICE  SHPK       J62426002Q 

+INTERLOGISTIC SHPK                                             + K21605003M 

  Emri i plotë i shoqërisë                    numri i NIPT-it    

  Vlera: 43,700,391.55 (Dyzetë e tre milion e shtatëqind mijë e treqind e nëntëdhjetë e një pikë 

pesëdhjetë e pesë) lekë (pa TVSH) (me numra dhe fjalë). 

 

Nga pjesërmarrësit janë skualifikuar Ofertuesit e mëposhtëm: 

Arsyeja e skualifikimit për  “MARKETING & DISTRIBUTION”  SHPK                     

 

- Sipas Vendimit te KPP 952/2021 date 26.11.2021.  

  

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

mëposhtëm janë identifikuar si të suksesshëm: 

 

1) LIBRARI DYRRAHU SHPK        L91418502J 

        Emri i plotë i shoqërisë                    numri i NIPT-it    

  Vlera: 33,333,000.00 (tridhjetë e tre milion e treqind e tridhjetë e tre mijë) lekë (pa TVSH)  

(me numra dhe fjalë). 

 

 

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 23.09.2021 

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”. 

 

* * * 

Si pasojë, nga ju kërkohet të paraqisni pranë, organi qendror blerës, Agjencia e Blerjeve të 

Përqendruara, me adresë: Ministria e Brendshme, Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nd.1, 1001, 

Tiranë, Tel: 042247865, sigurimin e kontratës brenda brenda 5 (pesë) ditëve nga data e marrjes të 

këtij njoftimi për të lidhur marrëveshjen. 

 

 

Ankesat: Po 

Kanë marrë përgjigje nga organi qendror blerës: nr. 1654/2 prot, datë 13.10.2021, nr. 1657/2 prot, 

datë 13.10.2021 

 

Kanë marrë përgjigje nga Komisioni Prokurimit Publik: nr.952/2021 datë 26.11.2021 dhe vendimi 

nr 1006/2021 datw 15.12.2021. 

 

 

TITULLARI I ORGANIT QENDROR BLERËS 

 

DREJTOR I PËRGJITHSHËM 

 


