R EPU B L I K A E S H Q I P Ë R I S Ë

BASHKIA E TIRANËS
AGJENCIA E PARQEVE DHE REKREACIONIT

Nr.______ prot.

Tiranë më,____, ____, 2022
FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT 1
(PAS PROCESIT TË ANKIMIT)

[Data]: 22/06/2022
Drejtuar: “Inpress” shpk ,me adresë: Tirane Ish Blloku i Magazinave te Tregtise, Rruga Siri
Kodra
Procedura e prokurimit/lotit : Procedure e hapur e thjeshtuar
Numri i procedurës / referenca e Lotit: REF-20600-02-20-2022
Përshkrimi i shkurtër i kontratës: Shërbime të Publikimit dhe Printimit
Buletini i Njoftimeve Publike:Buletini 26 datë 28 Shkurt 2022
Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:
oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar ne kosto
oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në çmim X
Me anë të kësaj ju informojmë se Ofertuesit e mëposhtëm kanë marrë pjesë në këtë procedurë me
këto vlera përkatëse të ofruara:
1. “Univers Reklama”

K41926003N

Emri i plotë i shoqërisë

Numri i NIPT-t

Vlera 792 500 (shtatëqind e nentedhjete e dy mije e peseqind) lekë pa Tvsh
2. “ONE DESIGNS”

1

Ky Formular eshte i aplikueshëm nëse ka Ankime

L32006026S

Emri i plotë i shoqërisë

Numri i NIPT-t

Vlera 1 015 500 (nje milion e pesembedhjete mije e peseqind) lekë pa Tvsh
3. “ALBDESIGN PSP”

Emri i plotë i shoqërisë

L51819005Q
Numri i NIPT-t

Vlera 1 324 000 (një milion e treqind e njezet e kater mije) lekë pa Tvsh
4. “Inpress”

Emri i plotë i shoqërisë

L52122014L
Numri i NIPT-t

Vlera 1 327 900 (një milion e treqind e njezet e shtate mije e nenteqind) lekë pa tvsh
5. “Genial”

Emri i plotë i shoqërisë

K91410043U
Numri i NIPT-t

Vlera 1 531 000 (një milion e peseqind e tridhjete e nje mije) lekë pa Tvsh
6.

“AN&RA”
Emri i plotë i shoqërisë

K12205001I
Numri i NIPT-t

Vlera 1 577 000 (një milion e peseqind e shtatedhjete e shtate mije) lekë pa Tvsh.
Janë skualifikuar Ofertuesit e mëposhtëm:
1.“Univers Reklama”
Emri i plotë i shoqërisë

K41926003N
Numri i NIPT-t

arsyet e mëposhtme:
-Operatori ekonomik ka mungese ne documentacion për kriteret e mëposhtme:
-

Mungon Bilanci i vitit 2019 dhe 2020
Oferta eshte anomalisht e ulet

2.“ONE DESIGNS”
Emri i plotë i shoqërisë

L32006026S
Numri i NIPT-t

arsyet e mëposhtme:
-Operatori ekonomik ka mungese ne documentacion për kriteret e mëposhtme:
-

-

Bilanc 2019,2020 /Pasqyrat financiare te vitit 2019 nuk jane konfirmuar nga Drejtoria
Rajonale e Tatimeve
Nuk e plotëson Kriterin 2.3.2 Kontrata e qerase nr. 5130 rep dhe nr. 830 kol., perfundon
ne daten 30.09.2022. Afati i perfundimit eshte ne kundershtim me kerkesat e percaktuar
ne piken 2.3.2 te DST, sipas te ciles afati i kontrates se qirase duhet te jete minimumi deri
me 31.12.2022, e cili eshte edhe afati i ofrimit te sherbimit qe kerkohet nga AK
Oferta eshte anomalisht e ulet

3.“ ALBDESIGN PSP”
Emri i plotë i shoqërisë

L51819005Q
Numri i NIPT-t

arsyet e mëposhtme:
-Operatori ekonomik ka mungese ne documentacion për kriteret e mëposhtme:
Ne dokumentat standarte te tenderit (DST) ne piken 2.3.1 Operatori ekonomik Albdesign PSP
Sipas vendimit te KPP-se Nr 501/2022 nuk e permbush kete kriter

4.“Genial”
Emri i plotë i shoqërisë

K91410043U
Numri i NIPT-t

arsyet e mëposhtme:
-

-

Operatori ekonomik nuk ka paraqitur Formulari i vetedklarimit
Operatori ekonomik nuk ka paraqitur Sigurim Oferte
- Bilanc 2019,2020 jane te pakonfirmuar nga DRT ne kundershtim me kerkesat e DST.
Gjithashtu bilanci 2019 eshte kopje ne kndershtim me kerkesen e DST
Vertet taksa vendore 20/21 OE ka detyrim 11.94 lek si detyrim te prpapmbetur nga viti
2021
Operatori ekonomik nuk ka paraqitur Sherbime ngjashme

5.

“AN&RA”

-

Emri i plotë i shoqërisë

K12205001I
Numri i NIPT-t

arsyet e mëposhtme:
-Operatori ekonomik ka mungese ne documentacion për kriteret e mëposhtme:
-

-

Sherbime ngjashme kontrata e paraqitur (Lezhe) eshte me objekt furnizim malli dhe jo
sherbim.
Kriteri 2.3.2 ne DST mungon certifikata e pronesise/kontrata e qeras. Certifikata e
paraqitur nga OE nuk lidhet nepermjet nje marrdhenie ligjore me subjektin AN&RA ose
me subjektin e kontraktuar Tirana Stacion
Kriteri 2.3.7 Dokumenti qe provon kulifikimin e punonjesit (designer) te subjektit te
kontraktuar per printim eshte ne gjuhe te huaj, ne kundershtim me kriteret e pergjithsme
te percaktuara ne DST qe percakton se dokumentat ne gjuhe te huaj duhen te shoqerohen
me nje perkthim te noterizuar ne shqip.
* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë “ Inpress” shpk, me adresë: Tirane
Ish Blloku i Magazinave te Tregtise, Rruga Siri Kodra, se oferta e paraqitur me vlerë totale prej
1 327 900 (një milion e treqind e njezet e shtate mije e nenteqind) lekë pa Tvsh / totali i pikëve
të marra [_____] është identifikuar si Oferta e suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Agjencisë së Parqeve dhe Rekreacionit me adresë:
Rruga Liman Kaba Tiranë me nr kontakti 0675167491, sigurimin e kontratës, si ç’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 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 ofertuesit vijues në klasifikimin përfundimtar, oferta e të cilit është dorëzuar me një vlerë
të përgjithshme prej [[………………….]], siç parashikohet në nenin 83 të Ligjit nr. 162/2020 “Për
prokurimin publik”.

Ankesat: nga operatori ekonomik Inpress shpk Prot : 397/14 date 04.05.2022 (vendimi përfundimtar
për trajtimin e ankesës/ave Vendimi perfundimtar i Komisionit te Prokurimit Publik Nr 554/2022 , Prot
13337/2 datë 17.06.2022

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR
Erinda FINO

