
 

 

 A: Bulevardi “Gjergj Fishta”, Ndërtesa Nr. 88, H. 1, Njësia Administrative Nr. 7, 1023, Tiranë, Shqipëri    NIPT: K72410014H 

 

Nr. _______ Prot.                                                                                           Tiranë, më ___. ___.2022 

 

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT 

(PAS PROCESIT TË ANKIMIT) 

Drejtuar: Operatorit Ekonomik “KRISTALINA. KH” shpk me adrese “Lord Bajroni- Laprake” 

Tirane , me NIPT K11501002D. 

 

Procedura e prokurimit: e hapur- mallra (me mjete elektronike) 

 

Numri i procedurës / referenca e Lotit: REF-20366-02-22-2022   

Përshkrimi i shkurtër i kontratës: objekti “Blerje shtypshkrime per nevojat e OSHEE Group 

sh.a” ,  me vlere limit të përllogaritur të kontratës 32,922,188 (tridhjete e dy milion e nenteqind 

njezet e dy mije e njeqind e tetedhjete e tete) Lekë pa TVSH dhe me kohezgjatje te kontrates  

40 dite nga data e nenshkrimit te kontrates. 

Publikimet e mëparshme: Nuk ka 

Buletini i Njoftimeve Publike: Nr. 26 datë 28 Shkurt 2022 

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. Operatorit Ekonomik “KRISTALINA. KH” sh.p.k, me Numer NIPT-it  K11501002D.   

Vlera  22,716,308 (njezet e dy milion e shtateqind e gjashtembedhjete mije e treqind e tete) leke 

pa TVSH. 

 

2. Operatori Ekonomik “Inpress” shpk me Numer  NIPT-it L52122014L.   

Vlera  23,701,100 (njezet e tre milion e shtateqind e nje mije e njeqind) leke pa TVSH. 

 

3. Operatori Ekonomik “Onufri” shpk me Numr  NIPT-it J91801003E   

Vlera  25,166,200 (njezet e pese milion e njeqind e gjashtedhjete e gjashte mije e dyqind) leke pa 

TVSH. 
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4. Operatori Ekonomik “Interlogistic” shpk me Numer  NIPT-it K21605003M.   

Vlera  26,430,771.50 (njezet e gjashte milion e katerqind e tridhjete mije e shtateqind 

shtatedhjete e nje pike pesedhjete) leke pa TVSH. 

 

5. Operatori Ekonomik “ALBDESIGN PSP” shpk me Numer  NIPT-it L51819005Q.   

Vlera  27,387,305 (njezet e shtate milion e treqind e tetedhjete e shtate mije e treqind e pese) leke 

pa TVSH. 

 

6. Operatori Ekonomik “ADEL CO” shpk me Numer  NIPT-it L22117021M.   

Vlera  27,990,485 (njezet e shtate milion e nenteqind e nentedhjete mije e katerqind e tetedhjete e 

pese) leke pa TVSH. 

 

Nga pjesërmarrësit janë skualifikuar Ofertuesit e mëposhtëm: ska  

 
*  *  * 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë Operatorit Ekonomik “KRISTALINA. 

KH” shpk me adrese “Lord Bajroni- Laprake” Tirane , me NIPT K11501002D se oferta e 

paraqitur me vlerë totale prej 22,716,308 (njezet e dy milion e shtateqind e gjashtembedhjete 

mije e treqind e tete) leke pa TVSH / totali i pikëve të marra 100 është identifikuar si Oferta e 

suksesshme. 

 

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë [OSHEE Group sh.a, ne adresen Bulevardi “Gjergj Fishta”, 

Ndërtesa Nr. 88, H. 1, Njësia Administrative Nr. 7, 1023, Tiranë, Njesise se Prokurimit] 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:  me nr. 3103 Prot., datë 01.04.2022 nga shoqëria “Adel Co” sh.p.k. 

Vendimi përfundimtar për trajtimin e ankesës  nr.364/2022 date 21.04.2022 ne te cilin KPP ka 

vendosur: 

1.Të mos pranojë ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “Adel Co” SHPK për procedurën 

e prokurimit “Procedurë e hapur”, me REF-20366-02-22-2022, me objekt: “Blerje shtypshkrime 

për nevojat e OSHEE Group Sh.A” me fond limit 32,922,188 (tridhjetë e dy milionë e nëntëqind 
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e njëzet e dy mijë e njëqind e tetëdhjetë e tetë) Lekë pa TVSH, zhvilluar me datë 10.03.2022 nga 

autoriteti kontraktor, Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike Group Sh.A. 

 2. Autoriteti kontraktor lejohet të vijojë me hapat e mëtejshëm të procedurës së prokurimit të 

sipërcituar.  

3. Ngarkohet zyra e financës të kryejë veprimet përkatëse për derdhjen në Buxhetin e Shtetit të 

tarifës financiare të paguar nga operatori ekonomik “Adel Co” SHPK.  

4. Kundër këtij vendimi mund të bëhet ankim në Gjykatën Administrative të Apelit. 

 5. Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik. Ky vendim hyn 

në fuqi menjëherë. 

 

 

 

 


