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1. Në dokumentacionin e paraqitur prej këtij operatori C.C.S SH.P.K u konstatuan këto 

mangësi : 

a. Mungon autorizimi nga prodhuesi për UPS (Tripplite) sepse nuk ka paraqitur asnjë 

marrëveshje midis Tripplite dhe distributorit në Shqipëri (ITD). 

b. Çertifikatat e konformitetit nuk janë për të gjithë elementët e kërkuar (pajisjet periferike dhe 

HDD). 

c. Katalogët nuk janë për të gjithë elementët e kërkuar (pajsjet periferike dhe HDD). 

d. Mungon Çertifikimi për MFP i cili nuk konsiston në instalimin dhe konfigurimin e pajisjeve 

por vetëm për teknologjinë LED të një printeri me ngjyra. 

e. Mungon çertifikimi i specialistit për scanner. 

 

2. Në dokumentacionin e paraqitur prej këtij operatori Sinteza Co SH.P.K u konstatuan këto 

mngësi: 

a. Çertifikatat e konformitetit nuk janë për të gjithë elementët e kërkuar (pajsijet periferike , 

UPS dhe HDD). 

b. Katalogët nuk janë për të gjithë elementët e kërkuar ( UPS dhe HDD). 

 

 

Duke iu referuar procedures së lartpërmendur, informojmë se Operatori Ekonomik “BNT 

Electronics” me adresë Bulevardi Zhan D'ark, Nd.32, Hyrja16, Kati 2, Ap.1, Tiranë, se oferta e 

paraqitur me një vlerë të përgjithshme prej 2,618,580 (dy milion e gjashtëqind e tetëmbëdhjetë 

mijë e pesëqind e tetëdhjetë ) lekë pa TVSH, është identifikuar si oferta e suksesshme. 

 

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Autoriteti të Komunikimeve Elektronike dhe Postare, 

Rr. “Reshit Çollaku”, Tiranë sigurimin e kontratës, brenda 5 (pesë) ditëve nga dita e 

marrjes/publikimit së 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 07.06.2019. 

Ankesa: Jo 

 

 OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE SH.A  
FORMULARI I NJOFTIMIT TË  FITUESIT 

 

[18.06.2019] 

 

Për: Bashkimin e Operatoreve “InfoSoft System shpk & Info Business Solution shpk & Troia d.o.o 

& InfoSoft Management Service shpk”. 
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* * * 

Procedura e prokurimit: e hapur mallra me mjete elektronike 

 

Numri i referencës së procedurës: REF-19935-04-26-2019 

 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: Implementimi i një zgjidhje Enterprise për menaxhimin 

Operacional - Teknik  të aseteve  të rrjetit me afat realizimi 21 (Njezet e nje) muaj nga nenshkrimi i 

kontrates. 

 

Publikime të mëparshme: PO. Numri i referencës në sistemin e prokurimit elektronik të 

procedurës së prokurimit të anulluar REF-11069-02-27-2019, buletimi i njoftimeve publike per 

publikimin e meparshem “Buletini Nr. 9 datë 04 Mars 2019”. 

 

Buletini i Njoftimeve Publike: Nr. 18 datë 06 Maj 2019. 

 

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  çmimi më i ulët  i ofertes se kualifikuar. 

 

 

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

 

1. Operatori Ekonomik “Synapse ATS” shpk     me Nipt. L 12321011 H, me vlere 

  

188,862,348 (Njeqind e tetedhjete e tete milion e teteqind e gjashtedhjete e dy mije e treqind e dyzet 

e tete) Leke pa TVSH. 

 

2. Operatori Ekonomik “InTech +” shpk          me Nipt. K12418001K me vlere 

   

190,718,991 (Njeqind e nentedhjete milion e shtateqind e tetembedhjete mije e nenteqind e 

nentedhjete e nje) Leke pa TVSH. 

 

3. Bashkimi i Operatoreve Ekonomik: 

 

InfoSoft System shpk                                     Nipt J 61820021 C 

Info Business Solution shpk                           Nipt L 02214022 G 

Troia d.o.o                                                 Nr. Regjistrimi SI10893415 

InfoSoft Management Service shpk                Nipt L 11414006 G 

  

me vlere 179,500,000 (Njeqind e shtatedhjete e nente milion e peseqind mije) Leke pa TVSH. 

 

 

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm: 

 

 Operatori Ekonomik “Synapse ATS” shpk     me Nipt. L 12321011 H, përkatësisht për 

arsyet e mëposhtme: 
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1. Operatori Ekonomik Synapse ATS shpk nuk paraqet deklaraten mbi permbushjeve te 

specifikimeve teknike, sipas shtojces 6 te kerkuar ne DST. 

2. Operatori ekonomik ploteson furnizime të ngjashme për një vlerë jo më të vogël se 75,000,000 

(Shtatedhjete e pese milion) leke që është realizuar gjatë tre viteve te fundit. 

3. Operatori Ekonomik Synapse ATS shpk nuk paraqet Autorizim nga Prodhuesi/distributori i 

autorizuar, per shitjen e pajisjeve hardware qe do te ofertoje per plotesimin e kerkeses te 

Autoriteti Kontraktor. 

4. Operatori Ekonomik Synapse ATS shpk nuk paraqet Autorizim nga Prodhuesi/distributori i 

autorizuar, per menaxhimit e te dhenave te pajisjeve teknike per shitjen e licencave dhe 

paketave te suportit te produkteve respektive per plotesimin e kerkeses te Autoriteti Kontraktor. 

5. Operatori Ekonomik Synapse ATS shpk nuk paraqet status partneriteti minimalisht te nivelit 

mesatar ose ekuivalent me te per plotesimin e kerkeses te Autoriteti Kontraktor. 

6. Autoriteti Kontraktor, ne dokumentat Standarte te Tenderit, pika 2 “Kriteret e Veçanta te 

Kualifikimit”, pika 2.3 “Kapaciteti teknik” ka kerkuar qe operatori ekonomik te kete stafin e 

nevojshëm profesional dhe teknik të kualifikuar për realizimin e këtij projekti duke përmbushur 

kriteret sipas Dokumentave Standarte te Tenderit. 

 

Nisur nga sa mesiper Operatori Ekonomik Synapse ATS shpk nuk ploteson kete pike pasi: 

 

a. Nuk paraqet dokumentacion per specialiste te nivelit profesional (ose ekuivalente) per 

platformen e virtualizimit, te certifikuar nga prodhuesi/Distributori i autorizuar i platformes se 

ofruar. 

b. Nuk paraqet dokumentacion per te pakten 2 (dy) specialiste te certifikuar ne nivelin arkitekt 

(ose ekuivalente), per dizenjimin e zgjidhjeve qe perfshijne menaxhimin, monitorimin, 

administrimin dhe përdorimin e ketyre pajisjeve, te leshuar nga prodhuesi/Distributori i 

autorizuar, i pajisjes 

c. Nuk paraqet dokumentacion per te pakten 2 (Dy) specialiste te certifikuar per administrimin e 

bazes se te dhenave mbi te cilen mbeshtetet sistemi. 

d. Nuk paraqet dokumentacion per te pakten 1 (nje) specialist me nivelin Kontabilist te miratuar 

me qellim organizimin dhe udheheqjen e grupit te analisteve te proceseve qe do te 

implementohen ne system. 

e. Nuk paraqet dokumentacion per nje Projekt manaxher i certifikuar me titullin PMP (ose 

ekuivalente) nga PMI (ose ekuivalente) i cili duhet te jete prezent ne vend per nje periudhe jo 

me pak se 20 jave gjate kohes se zbatimit te projektit. 

f. Nuk paraqet dokumentacion per te pakten 1 (nje) specialiste te certifikuar si auditues ne fushen 

e sigurise se sistemeve infomatike. 

    

 Operatori Ekonomik “InTech +” shpk     me Nipt. K 12418001 K,  

 

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme: 

 

1. Operatori Ekonomik “InTech +” shpk nuk paraqet Autorizim nga Prodhuesi/distributori i 

autorizuar, per shitjen e pajisjeve hardware qe do te ofertoje per plotesimin e kerkeses te 

Autoriteti Kontraktor. 
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2. Operatori Ekonomik “InTech +” shpk nuk paraqet Autorizim nga Prodhuesi/distributori i 

autorizuar, per menaxhimit e te dhenave te pajisjeve teknike per shitjen e licencave dhe 

paketave te suportit te produkteve respektive per plotesimin e kerkeses te Autoriteti Kontraktor. 

3. Operatori Ekonomik “InTech +” shpk nuk paraqet status partneriteti minimalisht te nivelit 

mesatar ose ekuivalent me te per plotesimin e kerkeses te Autoriteti Kontraktor. 

4. Autoriteti Kontraktor, ne dokumentat Standarte te Tenderit, pika 2 “Kriteret e Veçanta te 

Kualifikimit”, pika 2.3 “Kapaciteti teknik” ka kerkuar qe operatori ekonomik te kete stafin e 

nevojshëm profesional dhe teknik të kualifikuar për realizimin e këtij projekti duke përmbushur 

kriteret sipas Dokumentave Standarte te Tenderit. 

 

Nisur nga sa mesiper Operatori Ekonomik “InTech +” shpk nuk ploteson kete pike pasi: 

 

a. Nuk paraqet dokumentacion per specialiste te nivelit profesional (ose ekuivalente) per 

platformen e virtualizimit, te certifikuar nga prodhuesi/Distributori i autorizuar i platformes se 

ofruar. 

b. Nuk paraqet dokumentacion per te pakten 2 (dy) specialiste te certifikuar ne nivelin arkitekt 

(ose ekuivalente), per dizenjimin e zgjidhjeve qe perfshijne menaxhimin, monitorimin, 

administrimin dhe përdorimin e ketyre pajisjeve, te leshuar nga prodhuesi/Distributori i 

autorizuar, i pajisjes. 

c. Nuk paraqet dokumentacion per te pakten 2 (Dy) specialiste te certifikuar per administrimin e 

bazes se te dhenave mbi te cilen mbeshtetet sistemi. 

d. Nuk paraqet dokumentacion per te pakten 1 (nje) specialist me nivelin Kontabilist te miratuar 

me qellim organizimin dhe udheheqjen e grupit te analisteve te proceseve qe do te 

implementohen ne system. 

 

* * * 

 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë Bashkimin e Operatoreve “InfoSoft 

System shpk me adrese Rr. Murat Toptani, Gjergji Center, Tirane & Info Business Solution shpk 

me adrese Rr. Murat Toptani, Gjergji Center, Tirane & Troia d.o.o me adrese Ozare 19, 2380 

Slovenj Gradec, Slloveni & InfoSoft Management Service shpk” me adrese Rr. Murat Toptani, 

Gjergji Center se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej 179.500.000 (Njeqind e 

shtatedhjete e nente milione peseqind mije) leke pa TVSH /pikët totale të marra [100] është 

identifikuar si oferta e suksesshme. 

 

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni prane 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, 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). 

 

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 05.06.2019 

Ankesa: Nuk ka. 
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	OE ka paraqitur Fatura tatimore per furnizime te ngjashme te fotokopjuar dhe jo origjinale sic kerkohet ne DST, vertetim OSHEE bosh te paplotesuar, deklarate per plotesimin e kritereve te pergjithshme te pa firmosur dhe nuk ka sjelle te gjithe dokueme...
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 10.06.2019
	Ankesa: Nuk ka ankesa. (1)
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (21)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 29.05.2019.
	Ankesa: Po ( Prane Autoritetit Kontraktor).
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (22)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 07.06.2019.
	Ankesa: Jo (1)
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (23)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 07.06.2019. (1)
	Ankesa: Jo (2)
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (24)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 10.06.2019 (1)
	Ankesa: nuk ka patur ankesa
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (25)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 16.04.2019
	Ankesa: ka ose jo :  PO
	OE Blueprint Technologies ka marrë përgjigje në datë 25.04.2019
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë, 11.06.2019
	Ankesa: ka ose jo, nuk ka
	DREJTORIA E SHISH LUSHNJE
	FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT (2)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë : 29.05.2019.
	Ankesa: Nuk ka
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (26)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 11.06.2019
	Ankesa: ka ose jo
	Nuk ka ankesa.
	Për: “MENI” SHPK me NIP/NUIS J61909018W, me adrese; Rruga “Shinasi Dishnica”, Pallati UniCom Nr. 1, Hyrja A, Kati 2-të, Bashkiake Nr. 8, TIRANË.
	* * *
	Operatori ekonomik “MENI” SHPK, me nr. NIPT J61909018W me ofertë ekonomike 848,900 (tetë qind e dyzet e tetë mijë e nëntë qind) lekë pa TVSH, me adresë: Rruga “Shinasi Dishnica”, Pallati UniCom Nr. 1, Hyrja A, Kati 2-të, Bashkiake Nr. 8, TIRANË.
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 11.06.2019 (1)
	Ankesa: ka ose jo - JO
	MINISTRIA PËR EVROPËN DHE PUNËT E JASHTME
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (27)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 03.06.2019 (1)
	Ankesa: nuk ka
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (28)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 11.06.2019 (2)
	Ankesa: nuk ka (1)
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (29)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 29.05.2019
	Ankesa: ka
	Për: Gen-Alb Farma
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 12.06.2019
	Ankesa: ka ose jo  -       jo
	FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT (3)
	b) OE "BE-IS" sh.p.k nuk ka paraqitur kontrate per depozimin e mbetjeve/inerteve me landfill brenda Bashkise Elbasan.
	c)   Operatori Ekonomik ne permbushje te pikes 2.3.1 te Kapaciteti teknik:
	2.3.1 Përvojë e suksesshme në ekzekutimin e të paktën:
	Operatori ekonomik “BE-IS” sh.p.k. ka deklaruar kontrata te puneve te ngjashme ku vlera totale e puneve te kryera gjate tre viteve te fundit nga data e zhvillimit te tenderit, eshte  178,468,089 (njeqind e shtatedhjete e tetemije e katerqind e gjashte...
	a) Operatori Ekonomik ne permbushje te pikes 2.3.6. te Kapacitetit Teknik : Operatori ekonomik ofertues duhet te kete te punesuar si ing/staf teknik te pajisur me certifikata te sigurimit teknik ose certifikata ekuivalente te cilat te jene te leshuara...
	 Teknik ndertimi 2
	 Elektricist 3...
	 Bojaxhi 2
	Operatori qe ka marre persiper te kryeje punimet elektrike, bazuar ne akt-marreveshjen ndermjet dy shoqerive, eshte shoqeria "Kacdedja" sh.p.k. Ky operator ne permbushje te ketij kriteri ka paraqitur 3 (tre) punonjes elektriciste konkretisht : 1. Gejn...
	1. Gejnol Sata, me kod 7115.02  figuron te jete karpentier dhe Nik Hysa , me kod 7131.07  figuron te jete bojaxhi.
	2. Indrit Kodra dhe Gezim Haka te paraqitur nga OE si hidroizolues , me kode perkatesisht 8332.11 dhe 7112.03 figurojne te jene manovrator  dhe murator.
	3.Operatori Ekonomik "Agri Construksion" sh.p.k. ne permbushje te pikes 6 te kapacitetit teknik, ka parqitur dokumentacion jo te plote ne lidhje me punonjesit bojaxhi, pasi mungon faqja e dyte e deshmive te kualifikimit te sigurimit teknik ne te cilen...
	Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-23120-05-22-2019.
	Për:  Operatorin Kallfa Sh.p.k me NIPT: J71406006Q
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 07.06.2019
	Ankesa: JO (2)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 10.06.2019 .
	Ankesa:  NUK KA PASUR ANKESA
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 10.06.2019 . (1)
	Ankesa:  NUK KA PASUR ANKESA (1)
	(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë _____________________
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë _11.06.2019
	Ankesa: ka ose jo___nuk    ka .
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 12.06.2019 .
	Ankesa:  NUK KA PASUR ANKESA (2)
	(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë _____________________ (1)
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (30)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë : 12.06.2019
	Ankesa: Jo (3)
	Emri    Ndermarrja e Pasurive Publike Lushnje
	Adresa              Lagjja “Gafurr Muco” Lushnjë
	Tel/Fax  +355 69 337 0172
	E-mail   ndermarjapasurisepublike@gmail.com
	Personi pergjegjes: Sara Gorovelli
	Emri    Ndermarrja e Pasurive Publike Lushnje (1)
	Adresa              Lagjja “Gafurr Muco” Lushnjë (1)
	Tel/Fax  +355 69 337 0172 (1)
	E-mail   ndermarjapasurisepublike@gmail.com (1)
	Personi pergjegjes: Sara Gorovelli (1)
	1. Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor
	Emri : "ALBLI" Sh.p.k Fier me nr. NIPT J63112654D me përfaqësues Endrit Zeqaj.
	4. Numri i referencës së procedurës-22652-05-20-2019
	4. Numri i referencës së procedurës/lotit:REF -21719-05-13-2019
	1. Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor (1)
	1.1 Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor
	Adresa             “Reshit Çollaku”, Nr.4, Tiranë


