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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 1 

(PAS PROCESIT TË ANKIMIT) 

 

22.07.2022 

 

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

Muhamet Gjollesha,tek Zogu i Zi. 

 

Procedura e prokurimit/lotit: E hapur e thjeshtuar-Shërbime  

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” 

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 nënshkrimit te kontratës 

 

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 kësaj ju informojmë se Ofertuesit e mëposhtëm kanë marrë pjesë në këtë 

procedurë me këto vlera përkatëse të ofruara: 

1.“ALBDESIGN PSP” Shpk,                                                            Nipt L51819005Q 

  

                                                           
1 Ky Formular eshte i aplikueshëm nëse ka Ankime 

http://www.ukdurres.al/
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Vlera : 5,246,711.4 (pese milion e dyqind e dyzet e gjashte mije e shtateqind e njembedhjete 

presje kater) lekë PA TVSH. 

 

2. Bashkimi i Operatoreve              

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

K21605003M 

Vlera : 5,971,257.26 (pesë milion e nëntëqind e shtatëdhjetë e një mijë e dyqind e pesëdhjetë 

e shtatë presje njëzet e gjashtë) 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. 

 

Janë skualifikuar Ofertuesit e mëposhtëm: 

1.“ALBDESIGN PSP” Shpk,                               Nipt L51819005Q 

 

Operatori Ekonomik nuk përmbush:  

OE datën e tenderit ka sjellë mostrat e kërkuara për të cilat është bërë analiza në laborator të 

akredituar edhe nga Komisioni i Prokurimit Publik dhe konstatohet se pesha e letrës është 

me e vogel nga vlerat e kërkuara në specifikimet teknike të publikuar në dokumentet e 

tenderit. 

Sa më sipër skualifikohet oferta e operatorit ekonomik në procedurën me objekt “Shërbim i 

printimit dhe zarfimit të faturave për nevoja të UKD” pasi nuk përmbushin specifikimet 

teknike 

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

K21605003M 

Bashkimi i Operatoreve Ekonomik nuk përmbush :   

BOE datën e tenderit ka sjellë mostrat e kërkuara për të cilat është bërë analiza në laborator 

të akredituar edhe nga Komisioni i Prokurimit Publik dhe konstatohet se pesha e letrës është 

me e vogel nga vlerat e kërkuara në specifikimet teknike të publikuar në dokumentet e 

tenderit. 

Sa më sipër skualifikohet oferta e bashkimit të operatorëve ekonomik në procedurën me 

objekt “Shërbim i printimit dhe zarfimit të faturave për nevoja të UKD” pasi nuk 

përmbushin specifikimet teknike 

  

*  *  * 
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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 një vlerë të përgjithshme prej 7,807,606.25 (shtatë milion e tetëqind e 

shtatë mijë e gjashtëqind e gjashtë presje njëzet e pesë) lekë PA TVSH është identifikuar 

si oferta e suksesshme. 

 

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Ujesjelles Kanalizime Durres sha, me adresë Lgj. 

Nr.17, rruga ‘’Dalip Peza’’, Durrës me numër kontakti Tel: 052238329, sigurimin e 

kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 5 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 [vlera përkatëse e shprehur në fjalë dhe 

shifra], siç parashikohet në nenin 83 të Ligjit nr. 162/2020 “Për prokurimin publik”.  

 

Ankesat: 

Kanë paraqitur ankesë Operatoret Ekonomik  

1.“ALBDESIGN PSP” shpk, me datë 03.06.2022. 

2. BOE “INPRESS” Shpk, dhe “INTERLOCISTIC” shpk, me datë 30.05.2022. 

 

Komisioni i shqyrtimit të ankesave ka pranuar pjesërishtë ankesat e paraqitura nga Operatoret 

Ekonomik “ALBDESIGN PSP” shpk dhe BOE “INPRESS” Shpk, dhe 

“INTERLOCISTIC” shpk. 

 

Komisioni i Prokurimit Publik ka dalë me Vendimin Përfundimtar Nr. 670/2022, datë 

15.07.2022. 

 

 

 

TITULLARI I AUTORITETIT   KONTRAKTOR 

Ing.Spartak Kovaçi 

PERSON I AUTORIZUAR 

Z. Kasem Bejko 
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