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BASHKIA DIBËR 

SEKTORI I PROKURIMEVE PUBLIKE 

Nr._______.prot                                                                                     Peshkopi, më: ___.05.2022 

FORMULAR I NJOFTIMIT TE FITUESIT 

 

Drejtuar: InfoSoft Office Tirane Kashar KASHAR Koder Kashar, Autostrada TiraneDurres, Km 

8.   

Procedura e prokurimit/lotit: Procedure e hapur E thjeshtuar. 

Numri i procedurës / referenca e Lotit: REF-27102-04-28-2022,Përshkrimi i shkurtër i 

kontratës:me obejkt: Blerje Mallra Kancelarie  per nevoja te Bashkise Diber 2022, me fond 

limit: 1.996.900 (Njemilione e nenteqinde e nentedhjet e gjashte mije e nenteqinde) leke pa 

TVSH,e afat ekzekutimi kontrate 15 Dite. 

 

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

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  

 

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: 

 

Nipti: L51611004I Emri i Subjektit: Adenis Kastrati Objekti i Aktivitetit: Tregtim materiale 

ndërtimi dhe vegla pune. Ofrim shërbimi interneti. Punime hidraulike, termoizolusese, stampim 

fotografish, shtypshkrime të ndryshme. Postera, reklama, stampime në bluza etj. Tregtim 

materiale elektronike (kompjutera, fotokopje etj.)... i cili ofroi vleren 1.778.900 (Nje milion e 

shtateqind e shtatedhjete e tete mije e nenteqind) leke pa tvsh. 

Nipti: L21305035S Emri i Subjektit: BN PROJECT Objekti i Aktivitetit: Projektim, 

Mbikqyrje, Kolaudim, Studim, Ristrukturime, Administrim, Vleresime, Ekspertiza, Analiza, 

(Jertifikime, Trajnime, Pergatitje dokumentacioni etj, per:Objekte banimi, Objekte industriale 

dhe Inxhinierike, Objekte sociale dhe ekonomike, Objekt... i cili ofroi vleren (0) leke. 

Nipti: J62426002Q Emri i Subjektit: InfoSoft Office Objekti i Aktivitetit: Import eksport 

dhe tregtim te artikujve kancelarik, konsumablave etj. Krijim paketa programesh per fusha te 

ndryshme, animacion i kompjuterizuar dhe sherbime te tjera software. Studime, informime, 

keshillime per probleme te informatikes, te drejtimit... i cili ofroi vleren 1.497.870,69  (Nje 
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milion e katerqind e nentedhjete e shtate mije e tetqind e shtatedhjete presje gjashtedhjete e 

nente) leke pa tvsh. 

Nipti: K21605003M Emri i Subjektit: INTERLOGISTIC Objekti i Aktivitetit: Te bleje apo 

te zoteroje ne ndonje menyre tjeter, te importoje , magazinoje, ruaje, eksportoje apo tregtoje 

me shumice dhe pakice mallra te ndryshme, perfshire ato ushqimore, bujqesore e blegtorale, 

industrial , lende te pare minerare, si dhe te çdo ... i cili ofroi vleren 1.714.033   (Nje milion e 

shtateqind e e katermbedhjete mije e tridhjete e tre) leke pa tvsh. 

Nipti: K36306710V Emri i Subjektit: KASTRIOT VORFI Objekti i Aktivitetit: Kancelari 

dhe shërbime kompjuterike.Shitje tonerash. Tregtim montim dhe mirmbajtje kamerash sigurie, 

shitje te paisjeve elektronike. Tregëtim të materialeve të pastrimit etj.Transport mallrash sipas 

nevojave të biznesit. Tregëtim lodrash dhe dhuratas...i cili ofroi vleren 1.761.500   (Nje milion e 

shtateqind e gjashtedhjete e nje mije e peseqind) leke pa tvsh. 

Nipti: L91418502J Emri i Subjektit: LIBRARI DYRRAHU Objekti i Aktivitetit: Tregtim të 

librave shkollorë dhe artistike, tregtim lodra për fëmijë. Shit-blerje artikuj kanceralie. Import, 

eksport dhe çdo aktivitet i lejuar nga ligji. Tregtim: Tekste mësimore, libra artistik, lodra për 

fëmijë. Kancelari. Mjete për zyra. Import,...i cili ofroi vleren 1.700.000 (Nje milion e shtateqind 

mije) leke pa tvsh. 

Nipti: J72124001N Emri i Subjektit: MARKETING & DISTRIBUTION Objekti i 

Aktivitetit: Te bleje apo te zoteroje ne ndonje menyre tjeter, te importoje , magazinoje, ruaje, 

eksportoje apo tregtoje me shumice dhe pakice mallra te ndryshme, perfshire ato ushqimore, 

bujqesore e blegtorale, industrial , lende te pare minerare, si dhe te çdo ... i cili ofroi vleren 

1.604.612,50 (Nje milion e gjashteqind e kater mije e gjashteqind e dymbedhjete presje 

pesedhjete) leke pa tvsh. 

 

Janë skualifikuar Ofertuesit e mëposhtëm: 

Nipti: L21305035S Emri i Subjektit: BN PROJECT Objekti i Aktivitetit: Projektim, 

Mbikqyrje, Kolaudim, Studim, Ristrukturime, Administrim, Vleresime, Ekspertiza, Analiza, 

(Jertifikime, Trajnime, Pergatitje dokumentacioni etj, per:Objekte banimi, Objekte industriale 

dhe Inxhinierike, Objekte sociale dhe ekonomike, Objekt... i cili ofroi vleren (0) leke.  

Operatori ekonomik skualifikohet per arsyje si meposhte: 

Operatori nuk ka paraqitur asnje lloje dokumentacioni ne SPE per proceduren objekt 

prokurimi. 

*  *  * 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë “InfoSoft Office”  Tirane Kashar 

KASHAR Koder Kashar, Autostrada TiraneDurres, Km 8, se oferta e paraqitur, me një vlerë të 

përgjithshme prej 1.497.870,69  (Nje milion e katerqind e nentedhjete e shtate mije e tetqind e 

shtatedhjete presje gjashtedhjete e nente) leke pa tvsh /pikët totale të marra  [_____]është 

identifikuar si oferta e suksesshme.  
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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 

Rahim SPAHIU 

 


