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POSTA SHQIPTARE SH.A 

Nr. _____ prot.                                                                                     Tiranë, më___.___.2020 
 

 

      FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT  

 

Data    18.12.2020. 

 

Nga:    Autoriteti Kontraktor  “Posta Shqiptare”  sh.a.,  

Adr.:   Rr. “Reshit Çollaku”, Nr. 4, Tiranë. 

 

Për:        Operatorin  “Adel CO” sh.p.k. NUIS L22117021M 

Adr:       Rr. “Muhamet Gjollesha”, “Zogu i Zi”,  Tiranë.    

 

* * * 

Procedura e prokurimit: Referuar  Urdhërit të Prokurimit Nr. 19, datë 30.07.2020 me objekt: 

“Prodhimi i Emisioneve të Pullës për vitin 2020”, me fond limit 8,305,750 (tetë milion e 

treqind e pesë mijë e shtatëqind e pesëdhjetë) Lekë, me procedure ”Tender i hapur” me 

mjete elektronike, që u zhvillua me datë 12.10.2020, ora 10.00, [Referenca e dosjes nga 

autoriteti kontraktor]   

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-67490-08-03-2020 

 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Prodhimi i Emisioneve të Pullës për vitin 2020”, me 

kohëzgjatje kontrate, 80 (tetëdhjetë) ditë kalendarik nga data e hyrjes në fuqi të kontratës.    

Fondi Limit: 8,305,750 (tetë milion e treqind e pesë mijë e shtatëqind e pesëdhjetë) Lekë. 

Burimi i financimit: Financuar nga të ardhurat e shoqerisë Posta Shqiptare sh.a.  

Data e zhvillimit të procedures së prokurimit:   12.10.2020. 

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike Datë 10.08.2020 

[53] 

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

Njoftojmë se, kanë qenë pjesëmarrës në procedurë këta ofertues me vlerat përkatëse të 

ofruara: 

1. Operatori “Adel CO” sh.p.k. NUIS L22117021M me vlerë të ofertës 7,875,750 

(shtatë milion e tetëqind e shtatëdhjetë e pesë mijë e shtatëqind e pesëdhjetë) Lekë. 

2. Operatori “Albdesign PSP” sh.p.k. NUIS L51819005Q me vlerë të ofertës 7,944,500 

(shtatë milion e nëntëqind e dyzet e katër mijë e pesëqind) Lekë. 

3. Operatori “Kristalina KH” sh.p.k. NUIS K11501002D me vlerë të ofertës  6,370,370 

(gjashtë milion e treqind e shtatëdhjetë mijë e treqind e shtatëdhjetë) Lekë. 

http://www.postashqiptare.al/
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Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtem:  

Operatori “Albdesign PSP” sh.p.k. NUIS L51819005Q 

Operatori “Kristalina KH” sh.p.k. NUIS K11501002D   

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme:   

 Operatori “Albdesign PSP” sh.p.k. NUIS L51819005Q është skualifikuar për 

arsye se: 

- Mungon Certifikatë ISO 9001 për cilësinë e prodhimit të pullave postare.  

- Mungon makineri birosje (perforimi) për pullën me krëhrat përkatës të vërtetuar me 

faturë blerje ose dokument zhdoganimi ose kontratë qiraje.  

-  “Mostra e bllokut me birosje”, nuk përmbushin plotësisht specifikimet teknike të 

DST-së, pasi kanë në sipëfaqe të tyre fijet fosforeshente të dukshme me sy të lirë. 

Fijet fosforeshente si një nga elementët e sigurisë së pullës, duhet të duken vetëm nën 

ndriçimin e llampës UV. 

 

 Operatori “Kristalina KH” sh.p.k. NUIS K11501002D  është skualifikuar për 

arsye se: 

- Mungojnë furnizime me natyrë të ngjashme të realizuar gjatë tre viteve të fundit 

financiare të aktivitetit të operatorit në vlerën jo më të vogël se 39% të vlerës së 

përllogaritur të kontratës që prokurohet. 

- Mungon Certifikatë ISO 9001 për cilësinë e prodhimit të pullave postare.  

- Mungon Certifikatë ISO 14298 për menaxhimin e sigurisë së procesit të shtypit për 

pullat postare.  

- Mungon makineri birosje (perforimi) për pullën me krëhrat përkatës të vërtetuar me 

faturë blerje ose dokument zhdoganimi ose kontratë qiraje.  

- “Mostra e bllokut me birosje”, nuk përmbushin plotësisht specifikimet teknike të 

DST-së, pasi kanë në sipëfaqe të tyre fijet fosforeshente të dukshme me sy të lirë. 

Fijet fosforeshente si një nga elementët e sigurisë së pullës, duhet të duken vetëm nën 

ndriçimin e llampës UV. 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë Operatorin “Adel CO” sh.p.k. 

NUIS NUIS L22117021M,   Adr: Rr. “Muhamet Gjollesha”, “Zogu i Zi”,  Tiranë, [emri 

dhe adresa e ofertuesit të shpallur fitues] se oferta e paraqitur, me vlerë 7,875,750 (shtatë 

milion e tetëqind e shtatëdhjetë e pesë mijë e shtatëqind e pesëdhjetë) Lekë, pa TVSH, 

[shuma përkatëse e shprehur në fjalë dhe shifra] është identifikuar si oferta e suksesshme.  

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Posta Shqiptare Sh.a. Rr.“Reshit Çollaku”, Nr. 4, 

Tiranë, Sektori i Prokurimeve, kati II [emri dhe adresa e autoritetit kontraktor dhe referenca 

e kontaktit] sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 5 (pesë) 

ditëve nga dita e marrjes së këtij njoftimi.  

Njoftimi i klasifikimit është bërë me datë 15.10.2020.  

Ankesa: ka ose jo:   

 

 Lidhur me DST-në, kemi patur ankesa nga operatorët ekonomik “Kristalina KH” 

sh.p.k. dhe “Albdesign PSP” sh.p.k.. 

Me datë 10.08.2020 ka paraqitur ankesë operatori “Kristalina KH” sh.p.k.,. 

Brenda afateve ligjore, autoriteti kontraktor ka shqyrtuar ankesën duke i kthyer përgjigje 

operatorit ankimues me shkresën nr. 1524/8 prot. Datë 12.08.2020. 

http://www.postashqiptare.al/
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Me datë 10.08.2020 ka paraqitur ankesë operatori “Albdesign PSP” sh.p.k.,. 

Brenda afateve ligjore, autoriteti  kontraktor  ka shqyrtuar ankesën duke i kthyer përgjigje 

operatorit ankimues me shkresën nr. 1524/7 prot. Datë 12.08.2020. 

Oeratorët ekonomik kanë ankimuar procesin në KPP. 

Në datë 22.09.2020, ka ardhur vendimi i KPP-së Nr. 995/1 prot, Datë 24.08.2020 për 

pezullimin e procedurës së prokurimit dhe dërgimin e infomacionit mbi proceduren. 

Në përfundim të hetimit administrative, KPP-ja me Vendimin Nr. 391/2020, datë 18.09.2020 

ka vlerësuar pjesërisht pretendimet e operatorëve ofertues, duke urdhëruar modifikimin e 

pjesshem të DST-së.   

Autoriteti kontraktor me datë 24.09.2020 dhe 30.09.2020 ka publikuar në SPE modifikimet e 

DST-së duke informuar edhe KPP_në lidhur me zbatimin e Vendimit të KPP_së. 

Pas shqyrtimit të informacionit të dërguar nga autoriteti kontraktor mbi zbatimin e vendimit, 

Komisioni i Prokurimit Publik me Vendimin Nr. Nr. 391/5/2020, datë 01.10.2020, ka 

konstatuar se autoriteti kontraktor “Posta Shqipare“ sh.a. ka zbatuar vendimin Nr. 391/2020, 

datë 18.09.2020 të KPP_së, duke vendosur heqjen e pezullimit të kësaj procedurë. 

 

 Lidhur me Vlerësimin e ofertave, kemi patur ankesa nga operatorët ekonomik 

“Kristalina KH” sh.p.k. dhe “Albdesign PSP” sh.p.k.. 

Me datë 20.10.2020, ka paraqitur ankesë operatori ekonomik “Kristalina KH” sh.p.k. 

NUIS K11501002D. 

Brenda afateve ligjore, autoriteti kontraktor ka shqyrtuar ankesën duke i kthyer përgjigje 

operatorit ankimues me datë 26.10.2020. 

Me datë 21.10.2020, ka paraqitur ankesë operatori ekonomik “Albdesign PSP” sh.p.k. 

NUIS L51820005Q 

Brenda afateve ligjore, autoriteti kontraktor ka shqyrtuar ankesën duke i kthyer përgjigje 

operatorit ankimues me datë 26.10.2020. 

Oeratorët ekonomik kanë ankimuar procesin në KPP. 

Në datë 09.11.2020 dhe në datë 11.11.2020 pranë autoritetit tonë kontraktor, kanë 

ardhur nga KPP-ja vendimi Nr. 1398/1 prot. Datë 30.08.2020, dhe vendimi nr. 1423/1 

prot. Datë 09.11.2020 më objekt: Urdhër për pezullim procedure prokurimi, shqyrtim në 

themel, lidhur me këtë procedurë prokurimi. 

Në përfundim të hetimit administrative, KPP-ja me Vendimin 571/2020, datë 11.12.2020 ka 

vlerësuar të drejta veprimet e autoritetit kontraktor duke vendosur të mos pranojë ankesat e  

paraqitura nga operatorët ekonomik “Kristalina - KH” sh.p.k. dhe “Albdesign PSP” sh.p.k. 

për këtë procedurë prokurimit.  

                                          TITULLARI  I  AUTORITETIT  KONTRAKTOR 

 

                                                 Laert Duraj 
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