
REPUBLIKA E SHQIPERISE
SH.A UJESJELLES – KANALIZIME FIER

Nr.______Prot Fier, më _____/_____/2020

LENDA : FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORËVE EKONOMIKË TË
SUKSESSHËM NË MARRËVESHJEN KUADËR

AGJENCISE SE PROKURIMIT PUBLIK
TIRANE

SH.A UJESJELLES – KANALIZIME FIER

Data: 03.06.2020

Për: Operatorin Ekonomik “Inform Albania” shpk NIPT L11518003F
Adresa: Rruga “Cerciz Topulli,objekti nr.17,kodi postar 1051 Kashar, Tirane

* * *

Procedura e prokurimit:Kerkese per Propozim me mjete elektronike (sherbim)
”Marrëveshje kuadër me një operator ekonomik ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara”

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-52270-03-02-2020

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Sherbim Printim Faturash”

me burim financimi nga te ardhurat e sh.a.Ujesjelles-Kanalizime Fier , me fond limit
2.781.600 (dymilion e shtateqind e tetedhjete e nje mije e gjashteqind) lekë pa TVSH
Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [09.03.2020] [9]

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

Njoftojmë se, kanë qenë pjesëmarrës në procedurë këta operatorë ekonomikë, me shumatoren e
çmimeve për njësi të ofruar/ me vlerat përkatëse të ofruara:

1. Oferta Elektronike e shoqerise Inform Albania SHPK NIPT L11518003F

Vlera (me numra dhe fjale): 2.644.800 (dy milion e gjashteqind e dyzet e kater mije e teteqind)leke pa
tvsh

2. Oferta Elektronike e shoqerise Adel CO SHPK NIPT L22117021M
Vlera (me numra dhe fjale): 2.503.440 (dy milion e peseqind e tre mije e katerqind e dyzet)leke pa tvsh

3. Oferta Elektronike e shoqerise Inpress SHPK NIPT L52122014l
Vlera (me numra dhe fjale): 2.275.440 (dy milion e peseqind e tre mije e katerqind e dyzet)leke pa tvsh

Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhëm:

1. Oferta Elektronike e shoqerise Adel CO SHPK NIPT L22117021M



Vlera (me numra dhe fjale): 2.503.440 (dy milion e peseqind e tre mije e katerqind e dyzet)leke pa tvsh

PERKATESISHT PER ARSYET E MEPOSHTME:
a.nuk ka paraqitur mostrat e kerkuara ne piken 2.3.10 te Specifikmeve teknike te DST,ka paraqitur
vetem 1 moster

b .nuk ka paraqitur Vërtetimin që konfirmon shlyerjen e të gjitha detyrimeve të maturuara të energjisë
elektrike të kontratave të energjisë që ka operatori ekonomik që është i regjistruar në Shqipëri, ka
paraqitur vetem Vertetimi i OSHEE te vitit 2019 por nuk perfshin dhe janar-shkurt te vitit 2020
(sipas pikes 2.dh te kriteret e vecanta te DST)

Operatori Ekonomik nuk ka paraqitur dokumenta tekniko-ligjore ne sistemin elektronik
Sipas Udhëzime Për Operatorët Ekonomikë “Hartimi i ofertës”dhe DST-se

Operatorët Ekonomikë janë të detyruar të përgatisin oferta, në përputhje me kërkesat e
përcaktuara në këto DT. Ofertat që nuk përgatiten në përputhje me këto DT do të refuzohen si
të papranueshme.

Sipas Shtojces 8/2. Kriteret E Veçanta Të Kualifikimit
Të gjithë dokumentat duhet të jenë origjinalë ose kopje të noterizuara të tyre. Rastet e mos-dorëzimit
të një dokumenti, ose të dokumentave të rreme e të pasakta, konsiderohen si kushte për skualifikim.

OPERATORI EKONOMIK SKULIAFIKOHET SIPAS PIKAVE TE SIPER
PERMENDURA

2. Oferta Elektronike e shoqerise Inpress SHPK NIPT L52122014l
Vlera (me numra dhe fjale): 2.275.440 (dy milion e peseqind e tre mije e katerqind e dyzet)leke pa tvsh

PERKATESISHT PER ARSYET E MEPOSHTME:
a. nuk ka paraqitur foto te ambienteve sic eshte kerkuar dhe fature blerje per kamera sipas pikes

2.3.8. te Specifikimeve teknike te DST të jetë në ambjent të mbyllur dhe të dedikuar (i vertetuar
me fotografi te ambientit ),vëzhguar me kamera 24H/24. Vërtetuar me fatura blerje ose deklaratë
zhdoganimi...

b. nuk ka paraqitur dokumentacion qe disponon dy makineri printimi , Mungon nje makineri,nga
te gjitha te dhenat ka vetem nje makineri (pershkrimi i pajisje dixhitale eshte term i pergjithshem
dhe nuk tregon qe jane makineri printimi) sipas pikes 2.3.6 te speci.teknike te DST - Operatori
ekonomik duhet të ketë në pronësi ose qera 2(dy) makineri printimi digitale me ngjyra, me
shpejtësi min 15,000 cope fatura A4 në ditë secila (shoqeruar me kartelen teknike).

Operatori Ekonomik nuk ka paraqitur dokumenta tekniko-ligjore ne sistemin elektronik
Sipas Udhëzime Për Operatorët Ekonomikë “Hartimi i ofertës”dhe DST-se

Operatorët Ekonomikë janë të detyruar të përgatisin oferta, në përputhje me kërkesat e
përcaktuara në këto DT. Ofertat që nuk përgatiten në përputhje me këto DT do të refuzohen si
të papranueshme.

Sipas Shtojces 8/2. Kriteret E Veçanta Të Kualifikimit
Të gjithë dokumentat duhet të jenë origjinalë ose kopje të noterizuara të tyre. Rastet e mos-dorëzimit
të një dokumenti, ose të dokumentave të rreme e të pasakta, konsiderohen si kushte për skualifikim.

OPERATORI EKONOMIK SKULIAFIKOHET SIPAS PIKAVE TE SIPER
PERMENDURA

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

1. Oferta Elektronike e shoqerise Inform Albania SHPK NIPT L11518003F

Vlera (me numra dhe fjale): 2.644.800 (dy milion e gjashteqind e dyzet e kater mije e teteqind)leke pa
tvsh

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqiteni pranë Ujesjelles-Kanalizime Fier, Lagja Lagja “1 Maj” ,
Rruga “Tasi Dema” Tel:034/504109, email- info@ukf.al brenda 10 ditëve nga dita e

Tel:034/504109
mailto:info@ukf.al


marrjes/publikimit të këtij njoftimi për të lidhur draft marrëveshjen.

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 21.04.2020

Ankesa: ka ose jo PO
(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë 28.05.2020 nr.182/1 prot.,me vendim te Komisionit te
Prokurimit Publik.

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR

Piro NDREU

______________________________________________________________________________
Adresa: Lagja “1 Maj” , Rruga “Tasi Dema” Tel:034/504109 , email- info@ukf.al

Tel:034/504109
mailto:info@ukf.al

