
A:  Bulevardi “Gjergj Fishta”,Ndërtesa Nr. 88, H.1, Njësia Administrative Nr. 7, 1023, Tirana, AlbaniaNIPT: K72410014H

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT

[03.02.2020]

Për: Operatorin Ekonomik INTERLOGISTIC shpk, me adrese Autostrada Tirane – Kashar,
Rruga Dytesore KM 9, Godina 3 kateshe, Kashar/Tirane

* * *

Procedura e prokurimit: E hapur mallra me mjete elektronike

Numri i referencës së procedurës: REF-32878-08-06-2019

Përshkrim i shkurtër i kontratës: Blerje kancelari dhe shtypshkrime për nevojat e shoqerisë
OSHEE sh.a me afat kohor për ekzekutim 24 (Njezet e kater) muaj nga nenshkrimi i kontrates

Publikime të mëparshme: Nuk ka pasur

Buletini i Njoftimeve Publike: Nr. 32 datë 13 Gusht 2019

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  

çmimi më i ulët X, oferta ekonomikisht më e favorshme 

Njoftojme se, kane qenë pjesëmarrës në procedurë këta ofertues me vlerat përkatëse të
ofruara:

1. Operatori Ekonomik “Kristalina - KH” shpk me nr. NIPT K11501002D me vlere oferte
112,121,880 (Njeqind e dymbedhjete milion e njeqind e njezet e nje mije e teteqind e tetedhjete)
leke pa TVSH.

2. Operatori Ekonomik “Infosoft Office” shpk me nr. NIPT J62426002Q me vlere oferte
118,710,003.62 (Njeqind e tetembedhjete milion e shtateqind e dhjete mije e tre pike
gjashtedhjete e dy) leke pa TVSH

3. Operatori Ekonomik “INTERLOGISTICS” shpk me nr. NIPT K21605003M me vlere oferte
122,361,614 (Njeqind e njezet e dy milion e treqind e gjashtedhjete e nje mije e gjashteqind e
katermbedhjete) leke pa TVSH.

4. Operatori Ekonomik “ALBDESIGN PSP” shpk me nr. NIPT L51819005Q me vlere oferte
124,987,220 (Njeqind e njezet e kater milion e nenteqind e tetedhjete e shtate mije e dyqind e
njezet) leke pa TVSH.
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Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

1. Operatori Ekonomik “Kristalina - KH” shpk me nr. NIPT K11501002D

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme:

Operatori Ekonomik Kristalina - KH shpk nuk ploteson kriterin e pervojave (furnizimeve) te
meparshme, te ngjashme per zerat kancelari.

Operatori Ekonomik Kristalina - KH shpk nuk paraqet çertificate ISO 9001 dhe ISO 14001 per
zerat Kancelarike.

2. Operatori Ekonomik “Infosoft Office” shpk me nr. NIPT J62426002Q

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme:

Operatori Ekonomik Infosoft Office shpk referuar vertetimit Nr. T01557253, date 15.11.2019 te
Drejtorise Rajonale te Tatimeve DTM, rezulton se diten e dorezimit te ofertes ka detyrime
tatimore te papaguara.

Operatori Ekonomik Infosoft Office shpk nuk ploteson kriterin e pervojave (furnizimeve) te
meparshme, te ngjashme per zerat shtypshkrime.

3. Operatori Ekonomik “ALBDESIGN PSP” shpk me nr. NIPT L51819005Q

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme:

Operatori Ekonomik ALBDESIGN PSP shpk nuk ploteson kriterin e pervojave (furnizimeve) te
meparshme, te ngjashme per zerat kancelari.

Operatori Ekonomik ALBDESIGN PSP shpk nuk paraqet çertificate ISO 9001 dhe ISO 14001
per zerat Kancelarike.

Autoriteti Kontraktor, ne specifikimet teknike te zerit “Leter A4” ka kerkuar qe bardhesia e
letres te jete Bardhesia - CIE - ≥ 172.

Nisur nga sa mesiper Operatori Ekonomik ALBDESIGN PSP shpk nuk ploteson kete pike pasi
referuar skedes teknike te produktit leter A4 te dorezuar me nr. IK Spec 002, date 01 shtator
2017, rezulton se bardhesia CIE e deklaruar nga vete prodhuesi eshte 172 +/-3, kjo ne
kundershtim me specifikimet teknike te kerkuara nga Autoriteti Kontraktor.
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* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë Operatorin Ekonomik
INTERLOGISTIC shpk, me adrese Autostrada Tirane – Kashar, Rruga Dytesore KM 9, Godina
3 kateshe, Kashar/Tirane se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej 122,361,614
(Njeqind e njezet e dy milion e treqind e gjashtedhjete e nje mije e gjashteqind e katermbedhjete
mije) leke pa TVSH, pikët totale të marra [100 ] është identifikuar si oferta e suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Operatorit te Shperndarjes se Energjise Elektrike
sh.a me adrese Bulevardi “Gjergj Fishta”, Ndërtesa Nr. 88, H.1, Njësia Administrative Nr. 7,
1023, Tirana, Albania me nr. NIPT: K72410014H dhe reference e kontakti, prane Njesise te
Prokurimit, sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 5 (pese)
ditëve nga dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi.

Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do të
konfiskohet sigurimi i ofertës suaj (nëse është kërkuar) 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 58 të Ligjit
nr.9643 datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar.

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë: 29.11.2019

Ankesa:

1) Ne daten 03.12.2019, me nr. 24177 Prot., nga Operator Ekonomik “Infosoft Office” shpk eshte
paraqitur formulari i ankeses per proceduren e prokurimit me objekt “Blerje kancelari dhe
shtypshkrime për nevojat e shoqerisë OSHEE sh.a” e vleresuar ne date 29.11.2019 nga
Komisioni i Vleresimit te Ofertave.

Me shkresen nr. 24177/2 prot., date: 11.12.2019 Operatori Ekonomik “Infosoft Office” shpk,
ka marre pergjigje.

2) Ne daten 03.12.2019, me nr. 24192 Prot., nga Operator Ekonomik “Kristalina-KH” shpk eshte
paraqitur formulari i ankeses per proceduren e prokurimit me objekt “Blerje kancelari dhe
shtypshkrime për nevojat e shoqerisë OSHEE sh.a” e vleresuar ne date 29.11.2019 nga
Komisioni i Vleresimit te Ofertave.

Me shkresen nr. 24192/3 prot., date: 11.12.2019 Operatori Ekonomik “Kristalina-KH” shpk,
ka marre pergjigje.

3) Ne daten 06.12.2019, me nr. 24508 Prot., nga Operator Ekonomik “Albdesign PSP” shpk eshte
paraqitur formulari i ankeses per proceduren e prokurimit me objekt “Blerje kancelari dhe
shtypshkrime për nevojat e shoqerisë OSHEE sh.a” e vleresuar ne date 29.11.2019 nga
Komisioni i Vleresimit te Ofertave.

Me shkresen nr. 24508/3 prot., date: 13.12.2019 Operatori Ekonomik “Albdesign PSP” shpk,
ka marre pergjigje.
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