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Nr. ______ Prot. Patos më, ___.01.2020

ALBPETROL SHA PATOS

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT

Data 16.01.2020
Nga: “Albpetrol “sha - Patos
Për: “Horizon” shpk,
Adresa: Njësia Bashkiake nr.5, Rruga Ismail Qemali, Pallati nr.27, Kati 4, Hyrja nr.19, Tiranë
NUIS K52225004V

* * *

Procedura e prokurimit: “Kërkesë për propozim” me mjete elektronike
Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-46523-12-19-2019
Përshkrim i shkurtër I kontratës: “Shërbim Mirëmbajtje e Sistemeve IT”.
Kohezgjatja e kontrates është 12 muaj nga data e lidhjes së kontratës.
Fondi limit: 4,980,000 lekë (pa TVSH).
Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike: 23 Dhjetor 2019 nr.51

Njoftojmë se, kanë qenë pjesemarrës në procedurë keta ofertues me vlerat perkatëse të ofruara:

1. Operatori ekonomik “Bnt Electroncs” shpk me NUIS J61817047D, me vlerë oferte në total 4
141 800 lekë (pa TVSH).

2. Operatori ekonomik “Horizon” shpk me NUIS K52225004V me vlerë oferte në total 4 900
000 lekë (pa TVSH).

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

 Operatori ekonomik “Bnt Electroncs” shpk me NUIS J61817047D, për arsyet e mëposhtme:
- Bazuar në DST pika 2.3 "kapaciteti teknik" operatori nuk ploteson gërmat "c,d,f,g" për arsye

se nuk ka paraqitur certifikimet për punonjësit sipas kërkesave të Autotetit Kontraktor dhe
konkretisht:

- nuk ka paraqitur certifikatë për implementimin e serverave

- nuk ka paraqitur certifikatë për një punonjës administrator sistemi

- nuk ka paraqitur certifikatë për një punonjës për storage në nivel arkitekt

- nuk ka paraqitur certifikatë për dy punonjës për Servers në nivel arkitekt).

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë “Horizon” shpk, me adresë Njësia
Bashkiake nr.5, Rruga Ismail Qemali, Pallati nr.27, Kati 4, Hyrja nr.19, Tiranë, me NUIS
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K52225004V, se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej 4 900 000 (katër milion e
nëntëqind mijë) leke pa TVSH, është identifikuar si oferta e suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni të lutur të paraqisni pranë Drejtorisë së Prokurimit Publik të “Albpetrol” sha,
rruga Fier – Patos km 7, Fier, sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit,
brenda 5 (pesë) ditëve nga dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi.
Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, tenderi do të
anullohet, siç parashikohet në nenin 58 të Ligjit për Prokurimet Publike nr. 9643 datë 20.11.2006.

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 08.01.2020.

Nuk ka patur ankesa.

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR

Erjola MUKA


