
 
AGJENCIA E BLERJEVE TË PËRQENDRUARA 

 

 

Nr. ____ Prot             Tiranë, më ___.___2022           

                                                                                                                  

FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORËVE EKONOMIKË TË SUKSESSHËM 

NË MARRËVESHJEN KUADËR  

(PAS PROCESIT TË ANKIMIMIT) 

 

Datë:  19.04.2022 

 

Drejtuar: “INTERLOGISTIC” SHPK 

Adresa: Tirane, Kashar, Autostrada Tirane-Durres, Rruga Dytesore Km 9, Godine 3 kateshe  

 

* * * 

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 Tonera” 

e ndarë në 8 (tetë) lote, me fond të përgjithshëm të marrëveshjes kuadër: 259,114,090 (dyqind e 

pesëdhjetë nëntë milion e njëqind e katërmbëdhjetë mijë e nëntëdhjetë) Lekë pa TVSH dhe 

me nr REF-00443-07-07-2021. 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: Loti 2 “Blerje Tonera për Ministrinë  e Drejtesise dhe institucionet 

e vartësise” me fond të marrëveshjes kuadër  22,179,350 (njëzetë e dy milion e njëqind e 

shtatëdhjetë e nëntë mijë e treqind e pesëdhjetë) lekë pa TVSH, nr REF-00448-07-07-2021; 

 

Publikime të mëparshme ( jo ): Buletini i Njoftimeve Publike 12.07.2021, Nr.109.  

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) “INFOSOFT” OFFICE SHPK        J62426002Q 

  Emri i plotë i shoqërisë                    numri i NIPT-it    

  Vlera: 10,310,175.22 ( dhjetë milion e treqind e dhjetë mijë e njëqind e shatëdhjetë e pesë 

pikë njëzetë e dy) lekë (pa TVSH) (me numra dhe fjalë). 
 

2) “INTERLOGISTIC” SHPK                K21605003M 

        Emri i plotë i shoqërisë                    numri i NIPT-it    

  Vlera: 17,951,352.30 (shtatëmbëdhjetë milion e nëntëqind e pesëdhjete e një mijë e treqind e 

pesëdhjetë e dy pikë tridhjetë) lekë (pa TVSH) (me numra dhe fjalë). 
 

 

Nga pjesërmarrësit janë skualifikuar Ofertuesit e mëposhtëm: 

 

1) “INFOSOFT” OFFICE SHPK        J62426002Q 

  Emri i plotë i shoqërisë                    numri i NIPT-it    



  Vlera: 10,310,175.22 ( dhjetë milion e treqind e dhjetë mijë e njëqind e shatëdhjetë e pesë 

pikë njëzetë e dy) lekë (pa TVSH) (me numra dhe fjalë). 

 

1. Arsyet e skualifikimit për operatorin ekonomik “INFOSOFT OFFICE” SHPK: 

   Operatori Ekonomik nuk permbush pikën 7, seksioni 2.3 i Kapacitetit Teknik, të Kritereve të 

Vecanta për Kualifikim, pasi nuk ka paraqitur katalogë/ broshurë ku të shprehet qartë secili lloj 

i tonerit që oferton (sipas tonerave të përcaktuar në tabelën e përgjithshme, Shtojca 6). 

 
  

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

mëposhtëm janë identifikuar si të suksesshëm: 

 

3) “INTERLOGISTIC” SHPK                K21605003M 

        Emri i plotë i shoqërisë                    numri i NIPT-it    

  Vlera: 17,951,352.30 (shtatëmbëdhjetë milion e nëntëqind e pesëdhjete e një mijë e treqind e 

pesëdhjetë e dy pikë tridhjetë) lekë (pa TVSH) (me numra dhe fjalë). 

 

 

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 27.01.2022 

Ankesa: Po 

Marrë përgjigjigje me vendimin e KPP Nr. 61/2022, Datë 19.01.2022 

* * * 

 

 

 

TITULLARI I ORGANIT QENDROR BLERËS 

 

DREJTOR I PËRGJITHSHËM 

 


