
REPUBLIKA E SHQIPËRISË
UJESJELLES KANALIZIME ELBASAN

Nr._________ Prot. Elbasan, më 10.04. 2019

FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT

Për: Infosoft office shpk

Nipt: J62426002Q

Adresa: Tirane Kashar KASHAR Koder Kashar,

Autostrada TiraneDurres, Km 8

Procedura e prokurimit: Kerkese per propozim (mallra)

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-07583-02-12-2019

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Blerje bojra kancelari për zyrat për vitin 2019”

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [18.02.2019] [07]

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  çmimi më i ulët X oferta ekonomikisht më e favorshme  

Njoftojme se, kane qenë pjesëmarrës në procedurë këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara:

Nr.
Emri i Operatorit Ekonomik

ofertues

NIPT i
Operatorit
Ekonomik

Vlera ofertes pa tvsh

1 4 K shpk L52310028T 675.000
2 Adastra shpk L41826018M 987.000
3 Artan Llozana K32731239W 607.271
4 Blueprint Technologies L82428011G 771.060
5 Euro print shpk L21621001I 950.000
6 Info soft office shpk J62426002Q 771.771

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

1. Shoqeria “4 K” shp.k. nuk ka paraqitur dokumentacion të saktë ligjor pasi:

- nuk permbush piken 1/c te kritereve te vecanta te kualifikimit (vertetim OSHEE). Vertetimi I
OSHEE eshte me date ne muajin janar dhe nuk verteton pagesen e muajit te fundit.

- OE nuk ka paraqitur deklaraten e cilesise.

OE ka ofertuar me vlere 675.000 (gjashteqind e shtatedhjet e pesemije) leke pa TVSH dhe vlere



kontrate 810.000 (teteqind e dhjetemije) leke me tvsh.

KVO skualifikon ofertën ekonomike të paraqitur nga ky operator.

Oferta e këtij operatori ekonomik duhet të konsiderohet e pavlefshme, në zbatim të kërkesave të
Ligjit nr. 9643 dt. 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar, neni 53, pika 3, ku
përcaktohet: "Autoriteti kontraktor....... vlerëson një ofertë të vlefshme, vetëm nëse ajo është në
përputhje me të gjitha kërkesat dhe specifikimet e përcaktuara në njoftimin e kontratës dhe në
dokumentet e tenderit, …". Gjithashtu skualifikimi i kësaj oferte justifikohet me kërkesat e VKM
Nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, neni 66, pika 3, ku
parashikohet se: “Pas mbylljes së seancës publike, komisioni verifikon dhe vlerëson ofertat e
dorëzuara, duke kualifikuar vetëm ato oferta, që përmbushin kriteret për kualifikim, të
përcaktuara në dokumentet e tenderit……”.

2. Operatori ekonomik “ADASTRA” shpk nuk ka paraqitur dokumentacion të saktë pasi:

- nuk permbush piken 2.3.2 te kritereve te vecanta te kualifikimit, kapaciteti teknik (shtojca nr.9)

- oferta ekonomike ka marzh gabimi me te madh se 2% e fondit limit:

konkretisht ka ndryshuar sasine e preventivit: Toner Kyocera p2040 7200 pg sasi e kerkuar
eshte 35 sasia e paraqitur nga OE 75, zeri HP 83 A Toner original lazer jet sasi e kerkuar eshte 6
sasia e paraqitur nga OE 30.

OE ka ofertuar me vlere 987.000 (nenteqind e tetedhjete e shtatemije) leke pa TVSH dhe vlere
kontrate 1.184.400 (njemilion e njeqind e tetedhjete e katermije e katerqind) leke me tvsh.

KVO skualifikon ofertën ekonomike të paraqitur nga ky operator.

Oferta e këtij operatori ekonomik duhet të konsiderohet e pavlefshme, në zbatim të kërkesave të
Ligjit nr. 9643 dt. 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar, neni 53, pika 3, ku
përcaktohet: "Autoriteti kontraktor....... vlerëson një ofertë të vlefshme, vetëm nëse ajo është në
përputhje me të gjitha kërkesat dhe specifikimet e përcaktuara në njoftimin e kontratës dhe në
dokumentet e tenderit, …". Gjithashtu skualifikimi i kësaj oferte justifikohet me kërkesat e VKM
Nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, neni 66, pika 3, ku
parashikohet se: “Pas mbylljes së seancës publike, komisioni verifikon dhe vlerëson ofertat e
dorëzuara, duke kualifikuar vetëm ato oferta, që përmbushin kriteret për kualifikim, të
përcaktuara në dokumentet e tenderit……”.

3. Operatori ekonomik “Artan Llozana” p.f nuk ka paraqitur asnje dokumentacion
ekonomiko financiar teknik. OE ka paraqitur oferten ekonomike ne vleren 608.271 (gjashteqind
e tetemije e dyqind e shtatedhjete e nje) leke pa TVSH dhe vlere kontrate 728.825,2 (shtateqind
e njezet e tetemije e teteqind e njezet e pese presje dy) leke pa tvsh.

KVO skualifikon ofertën ekonomike të paraqitur nga ky operator.

Oferta e këtij operatori ekonomik duhet të konsiderohet e pavlefshme, në zbatim të kërkesave të
Ligjit nr. 9643 dt. 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar, neni 53, pika 3, ku
përcaktohet: "Autoriteti kontraktor....... vlerëson një ofertë të vlefshme, vetëm nëse ajo është në
përputhje me të gjitha kërkesat dhe specifikimet e përcaktuara në njoftimin e kontratës dhe në



dokumentet e tenderit, …". Gjithashtu skualifikimi i kësaj oferte justifikohet me kërkesat e VKM
Nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, neni 66, pika 3, ku
parashikohet se: “Pas mbylljes së seancës publike, komisioni verifikon dhe vlerëson ofertat e
dorëzuara, duke kualifikuar vetëm ato oferta, që përmbushin kriteret për kualifikim, të
përcaktuara në dokumentet e tenderit……”. .

4. Operatori ekonomik “Blueprint Technologies” sh.p.k ka paraqitur dokumentacion te sakte
si dhe ka paraqitur oferten ekonomike ne vleren 771.060 (shtateqind e shtatedhjete e njemije e
gjashtedhjete) leke pa TVSH dhe vlere kontrate 925.272 (nenteqind e njezet e pesemije e dyqind
e shtatedhjete e dy) leke me tvsh, operatori ekonomik kualifikohet.

5. Operatori ekonomik “Europrint” sh.p.k nuk ka paraqitur dokumentacion ekonomiko
financiar teknik duke mos permbushur:

- piken 1/c te kritereve te vecanta te kualifikimit (vertetim OSHEE). Vertetimi I OSHEE eshte
me date ne muajin janar dhe nuk verteton pagesen e muajit te fundit

- Gjithashtu OE i mungon bilanci i vitit 2016 , ndersa bilanci 2015, vitit 2017 I mungon
dokumentacioni konfirmimi nga drejtoria e tatimeve.

- OE ka paraqitur fature tatimore pa firme dhe vule per furnizime te ngjashme.

- Nuk ka paraqitur shtojcen 9 sipas pikes 2.3.2 “Specifikimet teknike” e miratuar nga operatori
ekonomik (e firmosur dhe e vulosur)”

- nuk ka paraqitur shtojcen 10 sipas pikes 2.3.3 “Grafiku i Lëvrimit” ,e miratuar nga operatori
ekonomik (e firmosur dhe e vulosur)”

- nuk ka paraqitur deklaraten per cilesine dhe origjinen e mallrave sipas pikes 2.3.4 “Operatori
ekonomik ofertues duhet të paraqesë deklaratë për cilësinë dhe origjinën e mallrave, objekt i
këtij prokurimi” te kapacitetit teknik.

- OE nuk ka paraqitur mostrat diten e hapjes se tenderit sipas pikes 2.3.5 te kapacitetit teknik
kerkuar ne dokumentat standarte te tenderit.

OE ka paraqitur oferten ekonomike ne vleren 950.000 (nenteqind e pesedhjetemije) leke pa
TVSH dhe vlere kontrate 1.140.000 (njemilion e njeqind e dyzet) leke pa tvsh.

KVO skualifikon ofertën ekonomike të paraqitur nga ky operator.

Oferta e këtij operatori ekonomik duhet të konsiderohet e pavlefshme, në zbatim të kërkesave të
Ligjit nr. 9643 dt. 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar, neni 53, pika 3, ku
përcaktohet: "Autoriteti kontraktor....... vlerëson një ofertë të vlefshme, vetëm nëse ajo është në
përputhje me të gjitha kërkesat dhe specifikimet e përcaktuara në njoftimin e kontratës dhe në
dokumentet e tenderit, …". Gjithashtu skualifikimi i kësaj oferte justifikohet me kërkesat e VKM
Nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, neni 66, pika 3, ku
parashikohet se: “Pas mbylljes së seancës publike, komisioni verifikon dhe vlerëson ofertat e
dorëzuara, duke kualifikuar vetëm ato oferta, që përmbushin kriteret për kualifikim, të
përcaktuara në dokumentet e tenderit……”.



* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë se operatori ekonomik “Infosoft
office” sh.p.k ka paraqitur dokumentacion te sakte si dhe ka paraqitur oferten ekonomike ne
vleren 771.771 (shtateqind e shtatedhjete e njemije e shtateqind e shtatedhjete e nje) leke pa
TVSH dhe vlere kontrate 926.125,2 (nenteqind e njezet e gjashtemije e njeqind e njezet e pese
presje dy) leke pa tvsh, oferta është identifikuar si oferta e suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë AK :Sha Ujesjelles Kanalizime Elbasan sigurimin e
kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 5 (pese)ditëve nga dita e
marrjes/publikimit të këtij njoftimi.

Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, kontrata do
t’i akordohet 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 58 të Ligjit nr.9643 datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar.

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 28.03.2019.

Ankesa: ka ose jo_: NUK KA PATUR ANKESA.

(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë ___________________________

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR

ADMINISTRATORI
LUAN DERVISHI


