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                                                       R E P U B L I K A     E    SH Q I P Ë R I S Ë 

                                                    UJËSJELLËS   KANALIZIME  DURRËS  SH.A 

 

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT 

 

27.05.2022 

 

Drejtuar: “ADEL CO” Shpk Nipt L22117021M , Adresa Tirane Tirane TIRANE Rruga 

Muhamet Gjollesha,tek Zogu i Zi. 

Procedura e prokurimit/lotit: “Shërbim i printimit dhe zarfimit të faturave për nevoja të UKD” 

Numri i procedurës / referenca e Lotit: REF-23095-03-25-2022 

Përshkrimi i shkurtër i kontratës: “Shërbim i printimit dhe zarfimit të faturave për nevoja të 

UKD” 

Procedurë: E Hapur e thjeshtuar-Sherbime  

Fondi limit: 7,945,020.12 (shtatë milion e nëntëqind e dyzet e pesë mijë e njëzet presje 

dymbëdhjetë) Lekë pa TVSH. 

Kohëzgjatja e kontratës/marrëveshjes kuadër ose afati për zbatimin e saj: 12 muaj nga data e 

nenshkrimit te kontrates 

Publikimet e mëparshme (JO): 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 3 (tre) Ofertuesit e 

mëposhtëm me këto vlera përkatëse të ofruara: 

1.“ALBDESIGN PSP” Shpk,                                                               Nipt L51819005Q   

Vlera :5,246,711.4 (pese milion e dyqind e dyzet e gjashte mije e shtateqind e njembedhjete presje 

kater) lekë PA TVSH. 
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2.Bashkimi i Operatoreve              

“INPRESS” Shpk, Nipt L52122014L         “INTERLOCISTIC” shpk, Nipt K21605003M                       

Vlera : 5,971,257.26 (pese milion e nenteqind e shtatedhjete e nje mije e dyqind e pesedhjete e 

shtate presje njezet e gjashte) lekë PA TVSH. 

 

3.“ADEL CO”Shpk,                                                                           Nipt L22117021M 

Vlera 7,807,606.25 (shtatë milion e tetëqind e shtatë mijë e gjashtëqind e gjashtë presje njëzet e 

pesë)  lekë PA TVSH. 

 

Nga pjesërmarrësit janë skualifikuar Ofertuesit e mëposhtëm: 

 

1.“ALBDESIGN PSP” Shpk,                               Nipt L51819005Q 

 

Operatori Ekonomik nuk përmbush:  

-Kapaciteti teknik pika 2.3.8 / pasi; ka paraqitur kartele tenike vetem per dy makinerite: makineri 

Fatura Nr.235 “ Makineri Printimi Dixhital me ngjyra Ricoh Pro C901” dhe makineri Fatura 

Nr.52523 “Makineri Printimi Dixhital me ngjyra Xeikon DCP 500”, dhe jo per tre te kerkuara ne 

DST. 

-Nuk ka kartele teknike per makinerite sipas fatureve: Nr.91293 “Makineri Printimi Dixhital me 

ngjyraXeiko” dhe Nr.91294 “Makineri Printimi Dixhital me ngjyra Xeikon”.  

-Kerkesa te tjera te vecanta per kualifikim / pasi; jane paraqitur dy modele te ndryshme mostrash, 

ku referuar dhe vendimit te KPP 828/2021(faqe 13-14) nuk mund te merren parasysh modele 

alternative mostrash.  

-Gjithashtu pesha e mostres se letres nuk eshte sipas specifikimeve te kerkuara, pasi referuar 

analizes se kryer ne nje Laborator Testimi te njeres prej mostrave, konstatohet se pesha e letrës 

është me e vogel se prej 90 g/m2. 

 

2. “INPRESS” Shpk, Nipt L52122014L dhe “INTERLOCISTIC” shpk, Nipt K21605003M 

Bashkimi i Operatoreve  Ekonomik nuk përmbush :   

Kriteret e pergjithshme per kualifikim: sipas prokures nr.2257 dt.18.12.2020 administratori i OE 

Interlogistic, z.Edmond Hido autorizon Znj.Lorina Lako si perfaqesuese te kompanise, per 

firmosje te te gjithe dokumentacionit ne procedurat e tenderit. Marreveshja e bashkepunimit 

ndermjet BO Inpress dhe Interlogistic, eshte nenshkruar nga Adm.Edmond Hido dhe ne nenin 

nr.3.3 te kesaj marreveshjeje, eshte vendosur Autoriteti Kontaktor Posta Shqiptare. Pra kjo 

marreveshje nuk eshte e vlefshme. 

Kapaciteti teknik pika 2.3.4 / pasi; nuk kane paraqitur fature apo dokument zhdoganimi per 

kamerat e sigurise CCTV. 
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Kapaciteti teknik pika 2.3.8 / pasi; OE “Inpress” ka paraqtiur kartele tenike vetem per dy 

makinerite: makineri Fatura Nr.282/22 “Makineri Pajisje Dixhitale Ricoh Pro C901S” dhe 

makineri Fatura Nr.904/22 “Printer Ricoh 8110”, dhe jo per tre te kerkuara ne DST. 

Nuk ka kartele teknike per makinerine sipas fatures: Nr.228/22 ”Pajisje Zarfimi Pitney Bowes DI 

350”.  

Kerkesa te tjera te vecanta per kualifikim / pasi: pesha e mostres se letres nuk eshte sipas 

specifikimeve te kerkuara, kjo referuar analizes se kryer ne nje Laborator Testimi te njeres prej 

mostrave, ku konstatohet se pesha e letrës është me e vogel se prej 90 g/m2.  

 

*  *  * 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë “ADEL CO” Shpk Nipt L22117021M 

, Adresa Tirane Tirane TIRANE Rruga Muhamet Gjollesha,tek Zogu i Zi., se oferta e paraqitur 

me vlerë totale prej 7,807,606.25 (shtatë milion e tetëqind e shtatë mijë e gjashtëqind e gjashtë 

presje njëzet e pesë) lekë lekë PA TVSH.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 

Ing.Spartak Kovaçi 

PERSON I AUTORIZUAR 

Z. Kasem Bejko 
 

http://www.ukdurres.al/

