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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

BASHKIA FIER 

 

 

 

Nr. ______/___Prot.                                                                                        Fier, më 02.12.2022 

 

 

Lënda: Formulari i njoftimit perfundimtar të fituesit pas ankimit për proceduren me objekt “Blerje 

kancelari dhe letër”, me burim financimi nga buxheti i Bashkisë Fier. 

 

 

                                                                          AGJENCISË SË PROKURIMIT PUBLIK 

                                                                                                     TIRANË 

                                                        (për botim) 

 

 

Shtojca 11          FORMULAR I NJOFTIM TE FITUESIT TE ANKIMIMIT 

                                        (PAS PROCESIT TE ANKIMIT) 

 

 
                            BASHKIA FIER      

 

 

Data:  02.12.2022 

Drejtuar: Operatorit ekonomik “InfoSoft Office” SHPK 

Adresa:          Koder Kashar,Autostrada Tirane Durres,km 8, Tiranë 

 

NUIS   J62426002Q 

 

 

* * * 

Procedura e prokurimit: E hapur e thjeshtuar, me objekt “Blerje kancelari dhe letër”. 

 

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-41202-09-12-2022. 
 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Blerje kancelari dhe letër”, me fond limit/vlera e pritshme e 

kontratave prej 4 897 139.7 (kater milion e teteqind e nentedhjete e shtate mije e njeqind e tridhjete e 

nente presje shtate) lekë pa TVSH, me burim financimi nga buxheti i Bashkisë Fier,  në perputhje 

me sasitë, specifikimet teknike dhe kushtet e përcaktuara në DST.  

Afati kohor për ekzekutimin e kontratës: Jo më vonë se 20(njëzetë) ditë nga nënshkrimi i kontratës. 
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Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [21.11.2022], [Numri .160]. 

 

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:   

  

 oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në çmim  PO 

 

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

mëposhtëm me këto vlera përkatëse të ofruara: 

1. Operatori Ekonomik ADD Print SHPK, me NUIS L81722022V. Vlera totale sipas 

formularit të ofertës është 4 148 900 (katër milion e njëqind e dyzetë e tetë mijë e nëntëqind) 

lekë pa TVSH. - afati i dorëzimit sipas kërkesës së bërë. 

2. Operatori Ekonomik InfoSoft Office SHPK, me NUIS J62426002Q. Vlera totale sipas 

formularit të ofertës është 2 640 101.9 (dy milion e gjashtëqind e dyzetë  mijë e njëqind e një 

pikë nëntë) lekë pa TVSH. - afati i dorëzimit sipas kërkesës së bërë. 

3. Operatori Ekonomik LIBRARI DYRRAHU SHPK, me NUIS L91418502J. Vlera totale 

sipas formularit të ofertës është 3 753 000 (tre milion e shtatëqind e pesëdhjetë e tre mijë) 

lekë pa TVSH. - afati i dorëzimit sipas kërkesës së bërë. 

4. Operatori Ekonomik MARKETING & DISTRIBUTION SHPK, me NUIS J72124001N. 

Vlera totale sipas formularit të ofertës është 3 452 180 (tre milion e katërqind e pesëdhjetë e 

dy mijë e njëqind e tetëdhjetë) lekë pa TVSH. - afati i dorëzimit sipas kërkesës së bërë. 

 

Nga pjesërmarrësit është skualifikuar Ofertuesit e mëposhtëm:  

1. LIBRARI DYRRAHU SHPK 
Operatori Ekonomik LIBRARI DYRRAHU SHPK  skualifikohet per arsye se: 

 Shtojca 2 “Lista e çmimeve të artikujve” të opertorit ekonomik nuk i përmbahet Shtojcës 6 

“Formulari i sasisë dhe grafikut të lëvrimit” në lidhje me kolonën “sasia” për disa prej 

artikujve, konkretisht: 

 

Artikulli Emertimi+Specifikim 
Sasia sipas 

DST 
Sasia sipas OE 

Librari Dyrrahu 

11 Gershere 7.5'' 100 300 

28 Vinovil tubet 250ml. 50 600 

40 Leter format A4, 3200 2800 

 

 Shtojca 2 “Lista e çmimeve të artikujve” të opertorit ekonomik nuk i përmbahet Shtojcës 6 

“Formulari i sasisë dhe grafikut të lëvrimit” në lidhje me kolonën “Përshkrimi i malli” për 

disa prej artikujve, konkretisht: 

 

Artikulli 
Emertimi+Specifikim 

sipas DST 
Emertimi+Specifikim 

sipas OE Librari Dyrrahu 

3 

Makine llogaritese te medha tavoline me jo me 

pak se 12 shifra te shfaqura ne ekran.Me opsion 

Tax+dheTax-,po ashtu dhe me opsion per 

kembim valutor.Zgjedhje rrumbullakimi dhe 

Makine llogaritese te medha 

tavoline ne jo me pak se 12 

shifra 
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presje dhjetore.Fikje automatike. 

16 Zarfa te mesem 18x26cm ,ngjyre te bardhe 
Zarfa te mesem 18x26cm me 

ajer, ngjyre i bardhe, i verdhe 

17 Zarfa te medhenj A4  me ngjyre te bardhe 

Zarfa te medhenj A4  me 

ngjyre te bardhe dhe te 

verdhe 

18 Zarf te medhenj A3 36.5x44cm ngjyre te bardhe 

Zarf te medhenj A3 

36.5x44cm ngjyre te bardhe 

dhe te verdhe 

20 
Dosje me llastik.Trashesia e kartonit minimum 

1500gr/m2.Llastiku te jete I gjere minimum 

1.2cm dhe dosja te jete afersisht 6cm e gjere. 

Dosje me llastik..Llastiku te 

jete I gjere dhe dosja te jete 

6cm e gjere. 

26 
Kapse aktesh( flamur te zeza )binder 41mm  kuti 

me 12 cope 

Kapse aktesh( flamur te zeza 

)binder 41mm minimum-67 

mm kuti me 12 cope 

40 

Leter format A4, 

a. CIE Bardhesi:152-170% dhe pa lluster 

b. 80gr/m2 dhe nje rizme 500 fije x A4. 

c. permasat 210cm x 297 cm. 

d. Multifunksionale per fotokpje dhe 

printer. 

e. Lageshtia 3-4.5%. 

f. Trashesia:103-115 um. 

 

Leter format A4 

46 DVD kuti me 10 cope. DVD marker kuti me 10 cope. 

 

 

Bazuar në nenin 92 “Shqyrtimi i ofertave”, pika 3 të ligjit nr.162/2020, “Për prokurimin publik”, si 

dhe referuar nenit 82, pika 2 të VKM-së nr.285, datë 19.05.2021, “Për miratimin e rregullave të 

prokurimit publik”, i ndryshuar, si dhe Seksionit I: “Udhëzime për Operatorët Ekonomikë”, gërma “D”, 

pika 18 të DST-së, parashikohet se: 

                                                                                           “Komisioni i vlerësimit të ofertave verifikon 

dhe vlerëson ofertat e dorëzuara, duke kualifikuar vetëm ato oferta, që përmbushin kërkesat për 

kualifikim, të përcaktuara në dokumentet e tenderit dhe janё tё pёrgjegjshme/vlefshme.  

 

Një ofertë e përgjegjshme/vlefshme është ajo që plotëson kërkesat e dokumenteve të tenderit pa 

devijim material, rezervë ose mospranim, siç përcaktohet më poshtë: 

 

i. “Devijimi” është shmangia e ofertuesit nga kërkesat e specifikuara në dokumentet e tenderit;…” 
 

 Gjithashtu, përveç artikullit me numër rendor 1, “Stilolapsa blu 1mm me kapak”, për të cilin 

veprimet aritmetike janë në rregul, për artikujt e tjerë nëse i referohemi shifrave të vendosura 

në kolonën “çmimi”, nuk përftohet rezultati i pasqyruar në kolonën “çmimi total i artikullit” 

duke e bërë të pamundur marrjen e informacionit të saktë në lidhje me çmimin e vendosur 

nga operatori ekonomik për artikujt përkatës. 

Referuar përcaktimeve të bëra në Shtojcën 2, sqarohet se:  

                                                                                           “Të gjithë artikujt në Formularin e Sasisë 

dhe grafikut për Mallrat duhet të hidhen dhe tu vendoset çmimi i ofruar në Listën përkatëse të 

Çmimeve për artikujt.  

Artikujt pa çmim do të konsiderohen si artikuj të paofruar dhe do të çojë në refuzimin e ofertës.” 
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2. MARKETING & DISTRIBUTION SHPK 

Operatori Ekonomik MARKETING & DISTRIBUTION SHPK  skualifikohet per arsye se: 

  Shtojca 2 “Lista e çmimeve të artikujve” të opertorit ekonomik nuk i përmbahet Shtojcës 6 

“Formulari i sasisë dhe grafikut të lëvrimit” në lidhje me numrin e artikujve pasi në të mungojnë 

7(shtatë) prej artikujve, konkretisht: 

3.  

  

Emertimi+Specifikim Njesia Sasia 

Çmimi pa 
TVSH/lek

e 
Vlera/leke 

1 Stilolapsa blu 1mm me kapak cope 4500     

2 Stilolapsa te kuq me kapak rotullues cope 500     

3 

Makine llogaritese te medha tavoline me jo me 

pak se 12 shifra te shfaqura ne ekran.Me opsion 

Tax+dheTax-,po ashtu dhe me opsion per 

kembim valutor.Zgjedhje rrumbullakimi dhe 

presje dhjetore.Fikje automatike. 

cope 

5     

4 

Rapidograf 0.6mm,me trup komplet te 

gomuar,me kapak dhe ne kapak te kete kapese 

metalike qe perdoret per mbajtjen e tij ne xhep. 

cope 

600     

5 Laps i zi me gome HB 2  cope 1000     

6 Korrektor  stilolaps 8ml cope 500     

7 Makine kapese(deri 240 flete)metalike cope 10     

Edhe në këtë rast jemi në kushtet e parashikuara në nenin 82, pika 2 të VKM-së nr.285, datë 

19.05.2021, “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar, si dhe në Seksionin I: 

“Udhëzime për Operatorët Ekonomikë”, gërma “D”, pika 18 të DST-së. 

 

* * * 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë operatorin ekonomik “InfoSoft Office” 

SHPK, adresa: Koder Kashar, Autostrada Tirane Durres, km 8, Tiranë, numri i NUIS : 

J62426002Q, se oferta e paraqitur me një vlerë të përgjithshme 2 640 101.9 (dy milion e gjashtëqind 

e dyzetë  mijë e njëqind e një pikë nëntë) lekë pa TVSH dhe 3 168 122.28 (tre milion e njëqind e 

gjashtëdhjetë e tetë mijë e njëqind e njëzetë e dy pikë njëzetë e tetë)  lekë me TVSH ,është 

identifikuar si oferta e sukseshme. 

 

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Autoritetit Kontraktor Bashkise Fier ,Drejtorise se Prokurimeve 

Publike Fier sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 10 (dhjete) ditëve nga 

dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi.  

 

Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose nuk dorëzon sigurimin e kontratës brenda afatit përfundimtar 

tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do të konfiskohet sigurimi i ofertës suaj) dhe kontrata do t’i akordohet 
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ofertuesit vijues në klasifikimin përfundimtar, oferta e të cilit është dorëzuar me një vlerë të përgjithshme prej 

[vlera përkatëse e shprehur në fjalë dhe shifra], siç parashikohet në nenin 83  të Ligjit nr. 162/2020 “Për 

prokurimin publik”.  

 

Ankesat:   (vendimi përfundimtar për trajtimin e ankesës/ave nr. datë) 

Nuk ka patur ankesa pas publikimit te njoftimit te fituesit paraprak ne lidhje me procesin e vleresimit 

te ofertave por ka patur ankesa per dokumentat standarte te tenderit sipas vendimit te KPP-se nr. 

1007/2022 date 18.10.2022. 

 

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR 

ZYRTAR I AUTORIZUAR 

Zv.Kryetari 

_______________________ 

Andius OLLDASHI 


