Nr. prot. _________

Tiranë___/___/2022

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT

04.08.2022
Drejtuar: Operatorin ekonomik “InfoSoft Office” shpk, me nr. Nipti J62426002Q, me adresë:
Autostrada Tiranë-Durrës, Km 8, Kodër Kashar, Tiranë, me përfaqësues ligjor z. Gëzim Dobi
Procedura e prokurimit/lotit: E hapur e thjeshtuar.
Numri i procedurës/referenca e Lotit: Nr. REF-35012-06-30-2022.
Përshkrimi i shkurtër i kontratës: “Blerje kancelari”, me fond limit 3,332,091 (tre milion e
treqind e tredhjetë e dymijë e nëntëdhjetë e një) lekë pa tvsh.
Kohëzgjatja e kontratës do të jetë: 12 muaj nga data e nënshkrimit të kontratës
Publikimet e mëparshme (nëse është rasti): Buletini i Njoftimeve Publike nuk ka
Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:
oferta
oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në çmim X
Me anë të këtij Njoftimi ju informojmë se, në këtë procedurë kanë marrë pjesë Ofertuesit e
mëposhtëm me këto vlera përkatëse të ofruara:
1.

“InfoSoft Office” shpk
Emri i plotë i shoqërisë

J62426002Q
Numri i NIPT-t

Vlera: 3,131,757.11 (tre milion e njëqind e tridhjetë e një mijë e shtatëqind e pesëdhjetë e
shtatë pikë njëmbëdhjetë) lekë pa tvsh.
2. “Marketing & Distribution” shpk
Emri i plotë i shoqërisë

J72124001N
Numri i NIPT-t

Vlera: 3,189,880 (një milion e njëqind e tetëdhjetë e nëntë mijë e tetëqind e tetëdhjetë) lekë
pa tvsh.
Nga pjesërmarrësit janë skualifikuar Ofertuesit e mëposhtëm: ska
***
Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë “InfoSoft Office” shpk, me nr. Nipti
J62426002Q, me adresë: Autostrada Tiranë-Durrës, Km 8, Kodër Kashar, Tiranë, se oferta e
paraqitur me vlerë totale prej 3,131,757.11 (tre milion e njëqind e tridhjetë e një mijë e

shtatëqind e pesëdhjetë e shtatë pikë njëmbëdhjetë) lekë pa tvsh është identifikuar si Oferta e
suksesshme.
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 AUTORITETIT KONTRAKTOR
LAURETA OMERI

Konceptoi Sp. Prokurime: E. Lleshi
Pranoi Përgj.Prokurime: D. Basha
Konfirmoi Dr.Div.Adm: A. Dedja

