
 
 

REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

UJËSJELLËS KANALIZIME TIRANË SH.A 

DEPARTAMENTI LIGJOR DHE PROKURIMEVE 

                                                           DREJTORIA E PROKURIMEVE 

          SEKTORI I SHËRBIMEVE DHE MALLRAVE 

 

 

 

Nr. _______ Prot.                         Tiranë , më ___/___/2022 
 

FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORËVE EKONOMIKË TË SUKSESSHËM 

NË MARRËVESHJEN KUADËR 

 

Për: “InfoSoft Office”sh.p.k 

Adresa : Tiranë, Kodër Kashar, Autostrada Tiranë-Durrës, Km  8. 

Procedura e prokurimit/lotit: Proçedurë e hapur- Mallra -Marrëveshje Kuadër me një operator 

ekonomik  për secilin lot ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara. 

Numri i proçedurës / referenca e Lotit: REF-16769-12-30-2021 

Numri i referencës së procedurës /Lotit 2: REF-16774-12-30-2021 

Përshkrimi i shkurtër i kontratës: “Blerje kancelari dhe shtypshkrime për nevoja të 

Shoqërisë” të ndarë në lote si më poshtë vijon: 

Loti 1: “Blerje kancelari për nevoja të Shoqërisë”. 

Loti 2: “Blerje  shtypshkrime për nevoja të Shoqërisë 

5. Fondi limit: 11,566,661.52 (njëmbëdhjetë milion e pesëqind e gjashtëdhjetë e gjashtë mijë e 

gjashtëqind e gjashtëdhjetë e një presje pesëdhjetë e dy) lekë pa tvsh i ndarë në lote si më poshtë vijon: 

 

Loti 1: “Blerje kancelari për nevoja të Shoqërisë” me fond limit 8,672,689.30(tetë milion e 

gjashtëqind e shtatëdhjetë e dy mijë e gjashtëqind e tetëdhjetë e nëntë presje tridhjetë) lekë pa 

tvsh. 

Loti 2: “Blerje  shtypshkrime për nevoja të Shoqërisë me fond limit 2,893,972.22(dy milion e 

tetëqind e nëntëdhjetë e tre mijë e nëntëqind e shtatëdhjetë e dy pikë njëzetë e dy) lekë pa tvsh. 

 



Publikimet e mëparshme (nëse është rasti): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]  

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  

oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar ne kosto    

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.”Onufri”sh.p.k                                                                               J91801003E 

Emri i plotë i shoqërisë                         Numri i NIPT-t  

Vlera 1,431,500(një milion e katërqind e tridhjetë e një mijë e pesëqind) lekë pa tvsh. 

 

2. Rama - Graf sh.p.k                                                                       K42701205E 

Emri i plotë i shoqërisë                          Numri i NIPT-t   

Vlera 1,516,900 (një milion e pesëqind e gjashtëmbëdhjetë mijë e nëntëqind) lekë pa tvsh. 

 

3. “InfoSoft  Office” sh.p.k                                                                 J62426002Q                                  

Emri i plotë i shoqërisë                          Numri i NIPT-t 

Vlera  1,585,472.10(një milion e pesëqind e tetëdhjetë e pesë mijë e katërqind e shtatëdhjetë e dy 

pikë dhjetë) lekë pa tvsh. 

 

4. ”Kristalina” K.H                                                                                         K11501002D                                                                   

 

Emri i plotë i shoqërisë                          Numri i NIPT-t 

Vlera 1.970.000(një milion e nëntëqind e shtatëdhjetë mijë) lekë pa tvsh. 

5. ”Trade Invest” sh.p.k                                                                      L82621403K 

Emri i plotë i shoqërisë                          Numri i NIPT-t 

Vlera 1,993,500(një milion e nëntëqind e nëntëdhjetë e tre mijë e pesëqind) lekë pa tvsh. 

 

6.  Inpress sh.p.k                                                                                  L52122014L 

Emri i plotë i shoqërisë                          Numri i NIPT-t 

Vlera 2,024,700(dy milion e njëzetë e katër mijë e shtatëqind) lekë pa tvsh. 

7.”One Design” sh.p.k                                                                      L32006026S 



Emri i plotë i shoqërisë                          Numri i NIPT-t 

Vlera 2,228,400(dy milion e dyqind e njëzetë e tetë mijë e katërqind) lekë pa tvsh. 

 

8. ”Adel- Co” sh.p.k                                                                     L22117021M 

Emri i plotë i shoqërisë                          Numri i NIPT-t 

Vlera 2.399,250(dy milion e treqind e nëntëdhjetë e nëntë mijë e dyqind e pesëdhjetë) lekë pa 

tvsh. 

9. ”Albdesing PSP”                                                                               L51819005Q 

Emri i plotë i shoqërisë                          Numri i NIPT-t 

Vlera 2.443.000(dy milion e katërqind e dyzetë e tre mijë) lekë pa tvsh. 

 

Nga pjesërmarrësit janë skualifikuar Ofertuesit e mëposhtëm: 

1.  ”Onufri”sh.p.k                                                                               J91801003E 

Emri i plotë i shoqërisë                         Numri i NIPT-t  

Vlera 1,431,500(një milion e katërqind e tridhjetë e një mijë e pesëqind) lekë pa tvsh. 

 

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme: 

Në mbështetje të Ligjit Nr. 162/2020, datë 23.12.2020 “Për Prokurimin Publik” (i ndryshuar) Neni 

93 dhe Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave 

të prokurimit publik”, neni 82 pika 4, Komisioni i Vlerësimit të Ofertave referuar formulës së 

përcaktuar në dokumentat e tenderit verifikoi nëse oferta e vlefshme janë me çmim Anomalisht të 

Ulët nga ku rezultoi se ofertat  e paraqitura nga operatori ekonomik Onufri sh.p.k   janë   në kushtet 

e Ofertës Anomalisht të Ulët. 

Në këto kushte në zbatim të dispozitave ligjore Komisioni i Vlerësimit të Ofertave i është drejtuar 

operatorit ekonomik “Onufri ” sh.p.k  me qëllim argumentimin e ofertës  anomalisht të ulët. 

Gjatë shqyrtimit të materialeve të depozituara Komisioni i Vlerësimit të Ofertave vëren se  

operatori ekonomik nuk ka plotësuar katër  kushtet e mësipërme të parashikuara nga lex specialis  

në nenin 93 gjë për të cilën sqarojmë se janë kushte kumulative të cilat më anë të provave shkresore 

për secilën kusht dhe argumentimeve përkatëse duhen plotësuar nga operatorët ekonomikë 

pjesëmarrës, oferta e të cilëve rezulton anomalisht e ulët. 

 

Nga pjesërmarrësit janë skualifikuar Ofertuesit e mëposhtëm: 

2. Rama - Graf sh.p.k                                                                       K42701205E 

Emri i plotë i shoqërisë                          Numri i NIPT-t   

Vlera 1,516,900 (një milion e pesëqind e gjashtëmbëdhjetë mijë e nëntëqind) lekë pa tvsh 



 

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme: 

Në mbështetje të Ligjit Nr. 162/2020, datë 23.12.2020 “Për Prokurimin Publik” (i ndryshuar) Neni 

93 dhe Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave 

të prokurimit publik”, neni 82 pika 4, Komisioni i Vlerësimit të Ofertave referuar formulës së 

përcaktuar në dokumentat e tenderit verifikoi nëse oferta e vlefshme janë me çmim Anomalisht të 

Ulët nga ku rezultoi se ofertat  e paraqitura nga operatori ekonomik Rama-Graf sh.p.k   janë   në 

kushtet e Ofertës Anomalisht të Ulët. 

Në këto kushte në zbatim të dispozitave ligjore Komisioni i Vlerësimit të Ofertave i është drejtuar 

operatorit ekonomik “Onufri ” sh.p.k  me qëllim argumentimin e ofertës  anomalisht të ulët. 

Gjatë shqyrtimit të materialeve të depozituara Komisioni i Vlerësimit të Ofertave vëren se  

operatori ekonomik nuk ka plotësuar katër  kushtet e mësipërme të parashikuara nga lex specialis  

në nenin 93 gjë për të cilën sqarojmë se janë kushte kumulative të cilat më anë të provave shkresore 

për secilën kusht dhe argumentimeve përkatëse duhen plotësuar nga operatorët ekonomikë 

pjesëmarrës, oferta e të cilëve rezulton anomalisht e ulët. 

*  *  * 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë operatorin ekonomik Infosoft 

Office”sh.p.k me ofertë 1,585,472.10(një milion e pesëqind e tetëdhjetë e pesë mijë e katërqind e 

shtatëdhjetë e dy pikë dhjetë) lekë pa tvsh, se 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´. 

  

 

 


