
      FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT  

 

          11.04.2022 

Për: Adenis Kastrati Kastrati, NIPT; L51611004I, adresa; Tirane Kamez BATHORE Lagjja 

Nr. 4, Rruga Demokracia, Godina Nr. 29, Kati 1 

 

Procedura e prokurimit: E hapur e thjeshtuar 

Objekti i prokurimit; Mjete didaktike 

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-22647-03-23-2022 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: Kjo kontratë do të kryhet per nevojat e Institucioneve Arsimore 

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  çmimi më i ulët  X 

  

Njoftojme se, kane qenë pjesëmarrës në procedurë këta ofertues me vlerat përkatëse të 

ofruara: 

 

 

1. ”Librarri Dyrrah”                                                  L91418502J 

Emri i plotë i shoqërisë                      Numri i NIPT-it 

1.333.300  (Nje miljon e treqind e tridhjet e tre mije e treqind) lek pa tvsh 

 

2. ”Miffel”                                          L82916601N 

Emri i plotë i shoqërisë                      Numri i NIPT-it 

1.743.450 (Nje miljon e shtateqind e dyzet e tre mije e katerqind e pesedhjet) lek pa tvsh  

 

 

3. ”Adenis Kastrati Kastrati”                          L51611004I 

Emri i plotë i shoqërisë                      Numri i NIPT-it 

1.744.890 (Nje miljon e shtateqind e dyzet e kater mije e teteqind e nentedhjet) lek pa tvsh  

 

4. ”Sofia Myftari”                                                  K42611766Q 

Emri i plotë i shoqërisë                      Numri i NIPT-it 

1.813.150  (Nje miljon e teteqind e trembedhjete mije e njeqind e pesedhjet) lek pa tvsh 

 

 

 

 

 

 



Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm: 

 

1.MIFFEL 

1.Per te vertetuar pervojen e meparshme per punet e ngjashme operatori ka deklaruar fatura te 

realizuara vetem me sektorin publik. ”për përvojën e mëparshme të realizuar me sektorin 

publik, operatori ekonomik duhet të paraqesë vërtetime të lëshuara nga një ent publik për 

përmbushjen me sukses të kontratës, ku të shënohen vlera, afati i përfundimit të kontratës” 

(pika 2.3a te kapacitetit teknik).Mos dorezimi i ketij dokumenti perben kusht per skualifikim 

2.Leter A4-IPM paper nuk ploteson specifikimet teknike te bardhesise lemueshmerise 

lageshtise dhe shkelqimit.Ne faqen e prodhuesit “Itihad paper mill” nuk gjenden keto 

specifikime teknike. 

3.Stilolaps- Nuk ka bar code te lexueshme ne internet,ska logo CE 

4.Korrektor- Eshte kerkuar 9ml nga operatori eshte sjelle 7 ml,bar code i ketij artikulli nuk ka 

logo CE 

5.Dosjet 3,5,8 cm- Nuk ka ne barcode,as logo CE 

6.Leter ngjitese-Eshte sjelle me permasa 76x76 nderkohe eshte kerkuar 101x76mm.Produkti 

nuk ka barcode te skanueshem ne Internet 

7.Lapustilat – Nuk ka bar code te skanueshem ne internet 

8.Bojrat e ujit- Jane sjelle me 12 ngjyra nderkohe eshte kerkuar me 24 ngjyra 

9.Bojrat e drurit- Jane sjelle me 12 ngjyra nderkohe eshte kerkuar me 24 ngjyra 

10.Gersheret- Jane sjelle material metalik derkohe eshte kerkuar material plastik 

 

 

2.Librari Dyrrah 

 

1.Per te vertetuar pervojen e meparshme per punet e ngjashme operatori ka deklaruar fatura te 

realizuara vetem me sektorin publik. ”për përvojën e mëparshme të realizuar me sektorin 

publik, operatori ekonomik duhet të paraqesë vërtetime të lëshuara nga një ent publik për 

përmbushjen me sukses të kontratës, ku të shënohen vlera, afati i përfundimit të kontratës” 

(pika 2.3a te kapacitetit teknik).Mos dorezimi i ketij dokumenti perben kusht per skualifikim 

 

2.Nuk ka paraqitur dokumentacion nga OSHE per te vertetuar se nuk ka pagesa te pashlyera 

te energjise elektrike 

 

3.Sofia Myftari 

Skualifikohet operatori per arsye se nuk paraqiti mostrat ne diten dhe oren e percaktuar ne 

DST 



 

 

* * * 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë O.E “ Adenis Kastrati Kastrati” sh.p.k 

L51611004I, adresa; Tirane Kamez BATHORE Lagjja Nr. 4, Rruga Demokracia, Godina Nr. 29, Kati 1,se 

oferta e paraqitur me vlerë totale prej 1.744.890 (Nje miljon e shtateqind e dyzet e kater mije e 

teteqind e nentedhjet) lek 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] 

    Ylli Musaka 

 


