
FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT

Ujësjellës Kanalizime Durrës Sh.a

Durrës, 30/04/2020

“Sherbimi i printimit dhe zarfimit të faturave për nevojat e UKD”

Për: “ADEL CO” shpk, NIPT : L22117021M me adresë: Rruga:”Muhamet Gjollesha”,

Zogu Zi, Tiranë.

Proçedura e prokurimit: “Kërkesë për propozim - sherbime”.

Numri i references se procedures/lotit: 46912-12-30-2019

Përshkrim i shkurtër i kontratës:

- Objekti: “Sherbimi i printimit dhe zarfimit të faturave për nevojat e UKD”

- Fondi limit: 6'330’816 (gjashte milion e treqind e tridhjete mije e teteqind e gjashtembedhjete)

Leke pa T.V.SH.

- Burimi i te ardhurave: Te ardhurat e U.K.D Sh.a

- Kohezgjatja e kontrates: 12 muaj nga data e lidhjes se kontratës

- Kriteret e përzgjedhjes së fituesit: çmimi më i ulët

Njoftojmë se, kane qënë pjesëmarrës në proçedure 2 (dy) ofertues si me poshte:

1- Adel co shpk, me nipt L22117021M, me vlere te ofruar:

 pa TVSH është 6.199.833,6 (gjashte milion e njeqind e nentedhjete e nente

mije e teteqind e tridhjete e tre presje gjashte) lekë.

 meTVSH është 7.439.800,32 (shtate milion e katerqind e tridhjete e nente

mije e teteqind presje tridhjete e dy) lekë.

2- Inform Albania shpk, me nipt L11518003F, me vlere te ofruar:

 pa TVSH është 5.020.992 (pese milion e njezet mije e nenteqind e

nentedhjete e dy) lekë.

 meTVSH është 6.025.190,4 (gjashte milion e njezet e pese mije e njeqind e

nentedhjete presje kater) lekë.

3- Inpress shpk, me nipt L52122014L, me vlere te ofruar:

 pa TVSH është 5.785.056 (pese milion e shtateqind e tetedhjete e pese mije e



pesedhjete e gjashte) lekë.

 meTVSH është 6.942.067,2 (gjashte milion e nenteqind e dyzet e dy mije e

gjashtedhjete e shtate presje dy) lekë.

4-

Jane skualifikuar operatoret ekonomik si më poshtë vijon:

1 .Operatori ekonomik ‘‘Inform Albania” shpk. është skualifikuar për arsye se:

Në kriteret e veçanta

2.3 Për kapacitetin teknik

Pika 6

Kontrata e qerase së paraqitur nga OE i ka përfunfuar afati i vlefshmerisë, objekti i është dhënë

me qera ‘’Inform Albania’’ si pale e tretë ndërkohë që, kontrata e lidhur ndërmjet ‘’Albdesign’’

dhe Gentian Sula (I cili rezulton te jete pronar I ketij objekti sipas certifikates se pronesise

bashkengjitur) është lidhur me datë 12.12.2013 dhe ka pasur një afat 3 vjecar, pra ka perfunduar

me 12.12.2016. Rrjedhimisht kontrata midis ‘’Albdesign’’ dhe ‘’ADPSS’’ shpk nuk është e

vlefshme.

Pika 9

Siç është përshkruar dhe në proces-verbalin e mostrave të paraqitura ditën e hapjes së tenderit

nr.703 Prot datë 24.02.2020 në orën 10:00, mostrat e OE nuk përmbushnin specifikimet teknike

të DST, përkatëshisht

 Letra ka gjatësi më të madhe se standarti A4 (210x297mm)

 Shkrimi ‘’Vlera totale per tu paguar’’në faqen e brendshme është bërë me ngjyrë të kuqe

(jo sipas DST)

Përsa i përket llojit të letrës se kërkuar (laserbond 90gsm) u mor një nga mostrat dhe u dërgua në

Laborator të Akredituar për verifikim dhe nga Raport Testimi me nr.237 Prot dt.27.02.2020

rezultoi se vlera e peshuar është 92 g/m2.

2 .Operatori ekonomik ‘‘Inpress” shpk. është skualifikuar për arsye se:

Në kriteret e veçanta

2.3 Për kapacitetin teknik

Pika 8

OE nuk ka paraqitur Autorizim Prodhuesi per softin ‘’Sentinel server’’ I cili ka të drejta të

rezervuara dhe është në pronesi të ‘’e-Paper LTD’’. Nuk ka paraqitur asnje dokumet nga ‘’e-

Paper LTD’’ qe autorizon perdorimin apo shitjen e softit.

Pika 9

Siç është përshkruar dhe në proces-verbalin e mostrave të paraqitura ditën e hapjes së tenderit

nr.703/1 Prot datë 24.02.2020 në orën 10:00, mostrat e OE përmbushnin specifikimet teknike të

DST, por përsa i përket llojit të letrës se kërkuar (laserbond 90gsm) u mor një nga mostrat dhe u

dërgua në Laborator të Akredituar për verifikim dhe nga Raport Testimi me nr.235 Prot

dt.27.02.2020 rezultoi se vlera e peshuar është 81 g/m2.

Pika 10

Objekti i Certifikatave ISO 27001 dhe ISO 14298 nuk përputhet me objektin e kësaj procedure



prokurimi.

Pra kualifikohen operatori ekonomik si më poshtë:

Adel co shpk, me nipt L22117021M, me vlere te ofruar:

 pa TVSH është 6.199.833,6 (gjashte milion e njeqind e nentedhjete e nente mije e

teteqind e tridhjete e tre presje gjashte) lekë.

 meTVSH është 7.439.800,32 (shtate milion e katerqind e tridhjete e nente mije e

teteqind presje tridhjete e dy) lekë.

Duke ju referuar procedures se lartpermendur, informojmë “Adel Co” shpk se oferta e

paraqitur, me nje vlere te pergjithshme prej: 6.199.833,6 (gjashte milion e njeqind e

nentedhjete e nente mije e teteqind e tridhjete e tre presje gjashte) lekë pa TVSH, është

identifikuar si oferta e suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Ujesjelles Kanalizime Durrës sh.a sigurimin e

kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brënda 10 ditëve nga dita e

marrjes/publikimit të këtij njoftimi.

Njoftimi i klasifikimit është bërë në datë: 28/02/2020

Operatori ekonomik “Inform Albania shpk” paraqiti ankese prane Ujesjelles Kanalizime
Durres sha dhe kundershtoi vleresimin e ofertave te bere nga Komisioni i vleresimit te
ofertave.
Me date 12/03/2020 Grupi i shqyrtimit te ankesave vendosi te mos pranoje ankesen dhe
ne te njejten date u njoftua operatori ekonomik ankimues per vendimin.
Inform Albania shpk u ankua ne KPP kunder vendimit te Ak. Kpp mori Vendimin
perfundimtar nr. 153 prot. date 29/04/2020 per mospranimin e ankeses se paraqitur nga
Oe Inform Albania shpk.

ADMINISTRATOR
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