
REPUBLIKA E SHQIPËRISË
UJËSJELLËS KANALIZIME TIRANE SH.A.

DREJTORIA E PROKURIMEVE
SEKTORI I SHËRBIMEVE DHE MALLRAVE

Nr. ___________ Prot. Tiranë, më____/____/2019

FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORËVE EKONOMIKË TË SUKSESSHËM
NË MARRËVESHJEN KUADËR

Për operatorin ekonomik :“Inform Albania”sh.p.k

Procedura e prokurimit: “Shërbim Printim Fatura Uji” E hapur / Marrëveshje kuadër me një
operator ekonomik ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-90314-10-17-2018

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Shërbim Printim Fatura Uji”me fond limit
19.190.164,5(nëntëmbëdhjetë milion e njëqind e nëntëdhjetë mijë e njëqind e gjashtëdhjetë e
katër presje pesë)lekë pa tvsh

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]

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

Njoftojmë se, kanë qenë pjesëmarrës në procedurë këta operatorë ekonomikë me vlerat përkatëse
të ofruara:

1.”Adel Co”sh.p.k L22117021M

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Vlera 17,803,843,20(shtatëmbëdhjetë milion e tetëqind e tre mijë e tetëqind e dyzetë e tre presje
njëzetë)lekë pa tvsh.

2.”Inform Albania”sh.p.k L11518003F

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it



Vlera 18,505,854,9(tetëmbëdhjetë milion e pesëqind e pesë mijë e tetëqind e pesëdhjetë e katër
presje nëntë)lekë pa tvsh

Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhëm:

1.”Adel Co”sh.p.k L22117021M.

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Vlera 17,803,843,20(shtatëmbëdhjetë milion e tetëqind e tre mijë e tetëqind e dyzetë e tre presje
njëzetë)lekë pa tvsh.

Skualifikuar në zbatim të vendimit të Komisionit të Prokurimit Publik nr.158/2019 datë
20.03.2019.

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë se jane identifikuar si operatorë
ekonomikë të suksesshëm:

1. ”Inform Albania”sh.p.k L11518003F

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Vlera 18,505,854,9(tetëmbëdhjetë milion e pesëqind e pesë mijë e tetëqind e pesëdhjetë e katër
presje nëntë)lekë pa tvsh

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqiteni pranë UKT sh.a pranë Drejtorisë së Prokurimeve , brenda
____________ ditëve nga dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi për të lidhur draft
marreveshjen.

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 21.01.2019.

Njoftimi i Riklasifikimit 01.04.2019

Ankesa: PO

(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë 30.01.2019.

Gjatë afatit ligjor për pritjen e ankesave nga shoqëritë pjesëmarrëse në tender në mbështetje të
Nenit 63 pika 2 dhe 3 të Ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik” (i ndryshuar)
si dhe në bazë të Kreut X, Neni 78 të VKM-së Nr. 914 datë 29.12.2014 “Për miratimin e
rregullave të prokurimit publik” (i ndryshuar), pranë Autoritetit Kontraktor, UKT sh.a është
paraqitur Formulari i Ankesës nga operatori ekonomik “Albanian Digital Printing
Solutions&Services“sh.p.k” hyrë në UKT sh.a me shkresën Nr.K-364,datë 25.01.2019
(administruar në dosjen e prokurimit) në lidhje me vlerësimin për procedurën e prokurimit me
objekt: ”Shërbim Printim Fatura Uji”
Me marrjen e ankesës nga Operatori Ekonomik i mësipërm, në mbështetje të Ligjit Nr. 9643
datë 20.11.2006 ”Për Prokurimin Publik” (i ndryshuar), Neni 63, pika 3 si dhe në mbështetje të
Kreut X, Neni 78, pika 2 të Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 914, datë 29.12.2014 “Për
miratimin e rregullave të Prokurimit Publik” (i ndryshuar), me Urdhërin me Nr. 23777/17 Prot.
dt. 25.01.2019 është pezulluar procedura e prokurimit deri në marrjen e një vendimi
përfundimtar sipas rregullave të parashikuara nga LPP dhe RRPP. Gjithashtu në mbështetje të



Kreut X, Neni 78, pika 6, gërma ”a” të VKM-së Nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e
rregullave të prokurimit publik” me Urdhërin me Nr. Nr. 23777/18 Prot. datë 25.01.2019 , u
ngrit Grupi i Shqyrtimit të Ankesave.
Komisioni i Shqyrtimit të Ankesave pasi ka shqyrtuar ankesën e operatorit ekonomik “Albanian
Digital Printing Solutions&Services“sh.p.k” ” shpk , ka konkluduar sa më poshtë:

Më datë 07.02.2019 brenda afateve ligjore të parashikuara në legjislacionin e prokurimit publik
operatori ekonomik “Albanian Digital Printig Solutions & Services” sh.p.k”ka ushtruar të
drejtën e ankimimit pranë KPP.
Më datë 01.04.2019 ,prot hyrës K-947 pranë UKT sh.a është depozituar vendimi i KPP në të
cilën është vendosur pranimi i ankesës së paraqitur nga operatori ekonomik “Albanian Digital
Printig Solutions & Services” sh.p.k” si dhe anullimin e vendimit të KVO-së duke skualifikuar
operatorin ekonomik “Adel Co” sh.p.k


