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

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT

[28.01.2020]

Për: Bashkimin e Operatoreve Ekonomike Albital – Canon shpk & S&T Albania shpk.

Operatori Ekonomik Albital –Canon shpk me adrese Durres DURRES SKENDERBEJ L.4 51
dhe Operatori Ekonomik S&T Albania shpk me adrese TIRANE Njesia Bashkiake Nr. 5,
Rruga Ibrahim Rugova, Sky Tower 11/1

* * *

Procedura e prokurimit: E hapur mallra me mjete elektronike

Numri i referencës së procedurës: REF-46438-12-18-2019

Përshkrim i shkurtër i kontratës: Upgrade dhe mirembajtje të infrastrukturës aktuale te
datacenter dhe DR Site me afat kohor për realizimin 12 (Dymbedhjete) muaj nga nenshkrimi i
kontrates.

Publikime të mëparshme: po

a) Numri i referencës në sistemin e prokurimit elektronik të procedurës së prokurimit të
anulluar: REF-46320-12-17-2019

b) Objekti i prokurimit të procedurës së prokurimi të anulluar: Upgrade dhe
mirembajtje të infrastrukturës aktuale te datacenter dhe DR Site

c) Fondi limit i procedurës së prokurimit të anulluar: 169,905,000 (Njëqind e
gjashtedhjete e nente milion e nentëqind e pesë mijë) leke pa TVSH.

Buletini i Njoftimeve Publike: Nr. 51 datë 23 Dhjetor 2019

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

Njoftojme se, ka qenë pjesëmarrë në procedurë vetem ofertuesi me vleren përkatëse të
ofruar:

Bashkimin e Operatoreve Ekonomike Albital – Canon shpk & S&T Albania shpk

Operatori Ekonomik Albital –Canon shpk me nr. NIPT J91524502R dhe Operatori Ekonomik S&T
Albania shpk me nr. NIPT K52207006Q.

Vlera e ofertes 166,500,000 (Njeqind e gjashtedhjete e gjashte milion e peseqind mije)
leke pa TVSH.



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

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm: NUK KA

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë Bashkimin e Operatoreve Ekonomike
Albital – Canon shpk & S&T Albania shpk, Operatori Ekonomik Albital –Canon shpk me adrese
Durres DURRES SKENDERBEJ L.4 51 dhe Operatori Ekonomik S&T Albania shpk me adrese
TIRANE Njesia Bashkiake Nr. 5, Rruga Ibrahim Rugova, Sky Tower 11/1 se oferta e paraqitur,
me një vlerë të përgjithshme prej 166,500,000 (Njeqind e gjashtedhjete e gjashte milion e
peseqind 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) 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: 20.01.2020

Ankesa: Nuk ka

* * *


