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BASHKIA DURRËS 

DREJTORIA E SHERBIMEVE PUBLIKE 

SEKTORI I PROKURIMEVE 

 

Nr._________prot.                                                                    Durrës, më_____._____.2022 

 

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT 
 

 

Drejtuar: ERISONI COMPANY me NIPT K92006501A, adresa: Durrës Lagjja 6, Rruga 

Shoqëria Bashkimi, Pallati Clas, Kati i parë.  

 

Procedura e prokurimit/lotit: Procedurë e Hapur e Thjeshtuar, Mall 

 

Numri i procedurës / referenca e Lotit:  REF-27343-05-04-2022 

 

Përshkrimi i shkurtër i kontratës: Blerje kancelari dhe tonera, sasia: sipas shtojces 6, afati: 

20 ditë. 

 

Publikimet e mëparshme (nëse është rasti): Buletini i Njoftimeve Publike [9 Maj ] [Nr 59] 

 

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: 

 

1. InfoSoft Office    J62426002Q                                                             

Vlera: 2’876’155  (dy milion e tetëqind e shtatëdhjetë e gjashtë mijë e njëqind e pesëdhjetë 

e  pesë) lekë. 

2. ERISONI COMPANY   K92006501A                                                            

Vlera: 3’619’842   (tre milion e gjashtëqind e nentëmbëdhjetë mijë e tetëqind e dyzët e dy) 
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3. Adenis Kastrati     L51611004I 

Vlera: 3’782’980   (tre milion e shtatëqind e tetëdhjetë e dy mijë e nentëqind e tetëdhjetë). 

4. ERVIN LUZI     K71707007Q 

Vlera: 4’048’900   (katër milion e dyzët e tetë mijë e nentëqind). 

5. LIBRARI DYRRAHU    L91418502J  

Vlera: 4’074’070 (katër milion e shtatëdhjetë e katër mijë e shtatëdhjetë). 

6. MARKETING&DISTRIBUTION   J72214001N 

Vlera: 4’413’632   (katër milion e katërqind e trembëdhjetë mijë e gjashtëqind e tridhjetë e 

dy). 

 

Nga pjesëmarrësit janë skualifikuar Ofertuesit e mëposhtëm: 

 

1. InfoSoft Office    J62426002Q  arsyet e mëposhtme 

 

- Operatori ekonomik InfoSoft Office me ofertë anomalisht të ulët (56.67%) të fondit limit, me 

vlere 2.876.155 lekë, pas kerkeses se KVO ne date 23.05.2022 per argumentimin dhe 

shpjegimin e ofertës anomalisht të ulët, në bazë të afatit ligjor 3 dite pune për paraqitjen e 

dokumentacionit argumentues nga operatori ekonomik. Operatori ekonomik ka kthyer pergjigje 

ne date 27.05.2022 pasi data 25.05.2022 në qarkun e Tiranes ka qenë dite pushimi zyrtare. 

KVO vlereson si më poshtë: 

-Faturat e blerjes te paraqitura nga operatori ekonomik nuk jane ne gjuhen e ofertes, gje e 

cila bie ndesh me kerkesat ne DST. (Shtojca 7, Nëse gjuha e përdorur në procedurë është 

gjuha shqipe, atëherë dokumentet e gjuhës së huaj duhet të shoqërohen nga një përkthim i 

noterizuar në shqip.) duke e bere te pa mundur analizimin e detajuar te ofertes. 

-Operatori ka paraqitur Fature Tatimore Shitje te vitit 2018. Artikujt ne keto fatura tatimore 

shitje kane te njejten cmim ose dhe me te larte se cmimet e paraqitura ne preventiv. 

Perjudha nga viti 2018 deri ne Prill te vitit 2022 ka pesuar nje rritje te normes se inflacionit 

me 5.5%. Burimi Banka e Shqiperise. 

(https://www.bankofalbania.org/Politika_Monetare/Objektivi_dhe_strategjia/Inflacioni_baze.ht

ml) 

 

KVO nuk pranon të vlefshme shpjegimin e ofertes për anomalisht të ulët, vendos qe ofertuesi 

InfoSoft Office të mos kualifikohet. 

 

 

*  *  * 
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Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë: ERISONI COMPANY me 

NIPT K92006501A, adresa: Durrës Lagjja 6, Rruga Shoqëria Bashkimi, Pallati Clas, Kati i 

parë, se oferta e paraqitur me vlerë totale prej: 3’619’842 (tre milion e gjashtëqind e 

nentëmbëdhjetë mijë e tetëqind e dyzët e dy) lekë / totali 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 

                                                                       Emiriana Sako 
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