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DREJTORIA E PËRGJITHSHME E OBJEKTEVE PUBLIKE 

TITULLARI AUTORITETIT KONTRAKTOR 

  

Nr.__________ prot.                                                                               Tiranë, më____, ____, 2023 

 

Shtojca 12  

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT  

(NË PËRFUNDIM TË AFATEVE TË ANKIMIT) 

Datë: 24.03.2023 

 

Drejtuar:  Infosoft Office sh.p.k me NIPT J62426002Q me adresë; Tiranë Kashar, Kodër 

Kashar, Autostrada Tiranë - Durrës, Km. 8. 

 

Procedura e prokurimit/lotit:  E hapur e thjeshtuar 

 

Numri i procedurës/referenca e Lotit:  REF-60224-02-23-2023 

 

Përshkrimi i shkurtër i kontratës:  

 

Objekti:  Shërbim printimi 

 

Fondi limit: 1 663 290 (një milion e gjashtëqind e gjashtëdhjetë e tre mijë e dyqind e nëntëdhjetë) 

Lekë pa Tvsh. 

 

Kohëzgjatja e kontratës: Duke filluar nga data e lidhjes së kontratës me përfundim deri në 

24,(njëzet e katër) muaj pas nënshkrimit. 

 

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: 
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1. Operatori ekonomik: Infosoft Office sh.p.k me NIPT J62426002Q me ofertën ekonomike 

me vlerë 1 247 636 (një milion e dyqind e dyzet e shtatë mijë e gjashtëqind e tridhjetë e 

gjashtë) Lekë pa Tvsh.  

2. Operatori ekonomik: “BNT Electronics” sh.p.k me NIPT J61817047D, me ofertën 

ekonomike me vlerë 1 646 100 (një milion e gjashtëqind e dyzet e gjashtë mijë e njëqind) 

Lekë pa Tvsh. 

 

Nga pjesëmarrësit janë skualifikuar Ofertuesit e mëposhtëm: 

 

Nuk ka operatorë ekonomikë të skualifikuar. 

 

*  *  * 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë operatorin ekonomik Infosoft Office 

sh.p.k me NIPT J62426002Q me adresë; Tiranë Kashar, Kodër Kashar, Autostrada Tiranë - 

Durrës, Km. 8, se oferta e paraqitur me vlerë totale prej 1 247 636 (një milion e dyqind e dyzet e 

shtatë mijë e gjashtëqind e tridhjetë e gjashtë) Lekë pa T 

 

vsh, është identifikuar si oferta e suksesshme. 

 

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Drejtorisë së Përgjithshme të Objekteve Publike Tiranë me 

adresë Rruga “5 Maji”, God.17, Tiranë, Tel.: 042227376, e-mail: dpn3@tirana.al, sigurimin e 

kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 5 (pesë) ditëve nga dita e 

marrjes/publikimit të këtij njoftimi.  

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

përfundimtar tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do të konfiskohet sigurimi i ofertës suaj dhe kontrata 

do t’i akordohet ofertuesit vijues në klasifikimin përfundimtar “BNT Electronics” sh.p.k me NIPT 

NIPT J61817047D, oferta e të cilit është dorëzuar me një vlerë të përgjithshme prej 1 646 100 (një 

milion e gjashtëqind e dyzet e gjashtë mijë e njëqind) Lekë pa tvsh., siç parashikohet në nenin 83 të 

Ligjit nr. 162/2020 “Për prokurimin publik”. 

 

Ankesa pas Njoftimit të Fituesit (Paraprak): 

 

PO     JO       X 

 

Vendimi përfundimtar për trajtimin e ankesës:  

Ska. 

 

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR 

 

Erindi Bejko 

 

mailto:dpn3@tirana.al

