
 

 

 

 

Nr._________Prot.        Date, me 26.04.2022 

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT 

26/04/2022] 

 

Drejtuar: Introvus Solutions Sh.p.k Nipt: L91323013Q 
 

 

Adresa: TIRANE Rruga '' e Kavajes '', Hyrja -1, me numer pasurie 4/245-N24, perballe Poliambulances 

se Fondacionit '' Zoja e keshillit te mire '' 
 

Procedura e prokurimit/lotit: "Procedurë e Hapur, e Thjeshtuar - Mallra" 

Numri i procedurës / referenca e Lotit: REF-24370-04-07-2022 

Përshkrimi i shkurtër i kontratës: “Blerje kompjutera dhe printera” 

Fondi limit: 1,498,892 (Një milion e katërqind e nëtëdhjet e tetë mijë e tetëqind e nëntëdhjetë e 

dy) lekë pa tvsh 

Kohëzgjatja e kontratës/marrëveshjes kuadër ose afati për zbatimin e saj: 30 (ditë)  nga data e 

lidhjes së kontratës. 

 

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

 

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  

 

 

 

Me anë të këtij Njoftimi ju informojmë se, në këtë procedurë kanë marrë pjesë Ofertuesit e mëposhtëm me 

këto vlera përkatëse të ofruara: 

 

1. Adenis Kastrati PF                     L51611004I 

          Emri i plotë i shoqërisë                             Numri i NIPT-t   

Vlera: 978,800 (Nëntëqind e shtatëdhjetë e tetë mijë e tetëqind) leke pa tvsh 

 (e shprehur në shifra dhe fjalë) 



2. BNT ELECTRONICS SHPK                        J61817047D  

Emri i plotë i shoqërisë                Numri i NIPT-it   

Vlera: 1,399,250 (Një million e treqind e nëntëdhjetë e nëntë mijë e dyqind e pesëdhjetë) leke pa tvsh 

(e shprehur në shifra dhe fjalë) 

 

3. ERVIN LUZI PF                     K71707007Q 

          Emri i plotë i shoqërisë                             Numri i NIPT-t   

Vlera: 1,144,800 (Një milion e njëqind e dyzet e katër mijë e tetëqind) leke pa tvsh 

 (e shprehur në shifra dhe fjalë) 

 

4. Introvus Solutions SHPK                         L91323013Q  

Emri i plotë i shoqërisë                Numri i NIPT-it   

Vlera: 1,217,487(Një million e dyqind e shtatëmbëdhjetë mijë e katërqind e tetëdhjetë e shtatë) leke pa 

tvsh 

(e shprehur në shifra dhe fjalë) 

5. PC STORE SHPK                         L01606034A 

Emri i plotë i shoqërisë                Numri i NIPT-it   

Vlera: 1,333,100(Një million e treqind e tridhjetë e tre mijë e njëqind) leke pa tvsh 

(e shprehur në shifra dhe fjalë) 

 

 

Etj._________________________________________________________________________________ 

 

Nga pjesërmarrësit janë skualifikuar Ofertuesit e mëposhtëm: 

 

1. Adenis Kastrati PF                     L51611004I 

          Emri i plotë i shoqërisë                             Numri i NIPT-t   

Operatori ekonomik duhet që në ofertën teknike të paraqesë markën, modelin dhe katalogë/broshurë për 

mallin që oferton. Në katalog, të markohet në menyrë të qartë dhe të dallueshme secili nga artikujt e 

kuotuar sipas modelit të deklaruar dhe të markohen edhe specifikimet përkatëse sipas të dhënave në DST. 

Katalogu të permbajë karakteristikat teknike të çdo artikulli që është objekt i prokurimit me qëllim që 

autoriteti kontraktor të gjykojë nëse malli i ofruar plotëson kërkesat teknike të përcaktuara në dokumentet 

e tenderit. Specifikimet teknike të markës dhe modelit të kuotuar do të krahasohen me katalogun e 

paisjeve dhe specifikimet teknike të DST për përputhshmerine e tyre. 

 Ky kriter nuk plotesohet nga Operatori ekonomik pasi nuk ka paraqitur nje oferte teknike 

ku te jete specifikuar marka, modeli dhe te kete paraqitur nje katalog/broshure per mallin e 

ofertuar qe te beje te mundur krahasimin e produktit te ofruar me karakteristikat teknike 

te cdo artikulli qe eshte objekt prokurimi. 



 

2. ERVIN LUZI PF                     K71707007Q 

          Emri i plotë i shoqërisë                             Numri i NIPT-t   

Operatorët ekonomikë duhet të paraqesin bilancet vjetore, për vitet financiare 2020, 2021 të 

konfirmuara nga Organet tatimore shoqëruara me Akt Ekspertizen e Ekspertit Kontabel te 

Autorizuar (vetëm në rastin kur janë objekt i nenshktrimit te auditimit),  ku bilancet e dy viteteve 

të njëpasnjëshme, nuk duhet të kenë raport negativ ndërmjet aktivit dhe pasivit. 

 

 Ky kriter nuk plotesohet nga Operatori ekonomik pasi  bilanci vjetor per vitin financiar 

2021 nuk eshte I konfirmuar nga Organet Tatimore. 

 

 

Operatori ekonomik duhet që në ofertën teknike të paraqesë markën, modelin dhe 

katalogë/broshurë për mallin që oferton. Në katalog, të markohet në menyrë të qartë dhe të 

dallueshme secili nga artikujt e kuotuar sipas modelit të deklaruar dhe të markohen edhe 

specifikimet përkatëse sipas të dhënave në DST. Katalogu të permbajë karakteristikat teknike të 

çdo artikulli që është objekt i prokurimit me qëllim që autoriteti kontraktor të gjykojë nëse malli i 

ofruar plotëson kërkesat teknike të përcaktuara në dokumentet e tenderit. Specifikimet teknike të 

markës dhe modelit të kuotuar do të krahasohen me katalogun e paisjeve dhe specifikimet 

teknike të DST për përputhshmerine e tyre. 

 Ky kriter nuk plotesohet nga Operatori ekonomik pasi nuk ka paraqitur nje oferte 

teknike ku te jete specifikuar marka, modeli dhe te kete paraqitur nje katalog/broshure 

per mallin e ofertuar qe te beje te mundur krahasimin e produktit te ofruar me 

karakteristikat teknike te cdo artikulli qe eshte objekt prokurimi. 

*  *  * 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë se Introvus Solutions Sh.p.k Nipt: 

L91323013Q 

Me Adresë:  TIRANE Rruga '' e Kavajes '', Hyrja -1, me numer pasurie 4/245-N24, perballe 

Poliambulances se Fondacionit '' Zoja e keshillit te mire ''se oferta e paraqitur me vlerë totale prej 

1,217,487(Një million e dyqind e shtatëmbëdhjetë mijë e katërqind e tetëdhjetë e shtatë) leke pa 

tvshtotali i pikëve të marra [_____] 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 

Gentjan MURATAJ 

DREJTOR I PËRGJITHSHËM 


