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SH.A UJESJELLES KANALIZIME LUSHNJE

FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT

NR................PROT

Lushnje , me 13/06/2018

Për: JEHONA SOFTWARE shpk

Procedura e prokurimit:Kerkese per Propozim

Numri i referencës së procedurës: REF-68584-05-14-2018

Përshkrim i shkurtër i kontratës: Per programin e shitjes,blerejn e aparaturave ne funkion te

ketij programi,dhe sherbimi i mirmbajtjes per 4 vje.

1. Moduli i Faturës Online
2. Licensa për Leximet meMobile (PDA) për lexues
3. Pajisje Mobile (PDA)
4. Mirëmbajtje dhe suporti për vite

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike 21.05.2018 nr.20

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

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

ofruara:

1. JEHONA SOFTWARE shpk NIPT-it L42202028V

Vlera : 5 120 000 ( PESE MILION E NJEQIND E NJEZET MIJE ) LEKE PA TVSH

2. ENDRIT XHINA NIPT-it L12227002M

Vlera : 4 200 000 ( KATER MILION E DYQIND MIJE ) LEKE PA TVSH.

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

2. ENDRIT XHINA NIPT-it L12227002M

Vlera : 4 200 000 ( KATER MILION E DYQIND MIJE ) LEKE PA TVSH.

ARSYET E SKUALIFIKIMIT

1. Nuk ka paraqitur dokument që nuk është dënuar për shkelje penale, në përputhje me

Nenin 45/1 të LPP.

2. Nuk ka paraqitur dokument që nuk është dënuar me vendim të gjykatës së formës së
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prerë, për vepra që lidhen me veprimtarinë profesionale.

3. Mungon deklarata mbi Konfliktin e Interesit sipas shtojcës 6.

4. Mungojnë kopjet e çertifikuara të bilanceve të viteve 2015, 2016, 2017.

5. Vërtetimi nga Administrata Tatimore për xhiron vjetore është lëshuar për ent

prokurues të ndryshëm nga Ujësjellës-Kanalizime Lushnje.

6. Nuk ka paraqitur çertifikatë ISO 27001 për menaxhimin e sigurisë së informacionit.

7. Nuk ka paraqitur çertifikatë ISO 20000 për menaxhimin e shërbimeve IT në mënyrë

cilësore.

8. Nuk ka paraqitur dokument që është Oracle Partner.

9. Nuk ka paraqitur dokument autorizimi për programin kompjuterik.

10. Nuk ka paraqitur vërtetim për numrin e punonjësve.

11. Nuk ka deklaruar stafin tekniko-profesional i cili do të angazhohet në projekt, ku

duhet të ishin përfshire:

a) minimumi 1 (një) specialist të çertifikuar për administrimin bazë të të

dhënave

b) minimumi 1 (një) specialist të çertifikuar ITIL (Information Technology

Infrastructure Library)

c) minimumi 1 (një) punonjës të çertifikuar për programin PHP referuar

zhvillimeve aktuale.

12. Mungojnë listëpagesat për 6 muajt e fundit.

13. Nuk ka paraqitur dëshmi për furnizime të mëparshme të ngjashme me objektin e

prokurimit.

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë JEHONA SOFTWARE shpk

Tirane Tirane TIRANE Njesia Bashkiake nr 5, Rruga Prokop Mima, Pallati Universal,

Hyrja e Pare, Kati i Pare, Hyrja 1 A,

se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej: 5 120 000 ( PESE MILION E

NJEQIND E NJEZET MIJE ) LEKE PA TVSH

është identifikuar si oferta e suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë SH.A UJESJELLES KANALIZIME LUSHNJE



SH.A UJESJELLES KANALIZIME LUSHNJE LAGJA “18-TETORI”

,LAGJA “18-TETORI” ,RRUGA “VATH KORRESHI” sigurimin e kontratës, siç
parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 30 ditëve nga dita e marrjes/publikimit të
këtij njoftimi.

Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, 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 05.06.2018

Ankesa: SKA

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR

Erjet Dhima


