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FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT 

 

 

[Data 23.09.2021] 

 

 

Drejtuar:  “INFOSOFT SYSTEMS” SHPK; 

Adresa:  Rruga “Murat Toptani”, Gjergji Center, Tiranë. 

 

 

Procedura e prokurimit/lotit: “E Hapur”. 

Numri i procedurës/referenca e Lotit: REF-03312-08-20-2021. 

Përshkrimi i shkurtër i kontratës: “Suportet TIK”; 

Kohëzgjatja e kontratës: 12 (dymbëdhjetë) muaj. 

Buletini i Njoftimeve Publike:  30.08.2021, Nr. 130. 

 

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  

oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar ne kosto    

oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në çmim X 

 

Me anë të këtij Njoftimi ju informojmë se, në këtë procedurë kanë marrë pjesë Ofertuesit e 

mëposhtëm me këto vlera përkatëse të ofruara: 

 

1. “INFOSOFT SYSTEMS” SHPK, me NIPT J61820021C; 

- Oferta, në vlerën 19.159.900 (nëntëmbëdhjetë milion e njëqind e pesëdhjetë e nëntë 

mijë e nëntëqind) lekë, pa TVSH. 

 

2. “S & T ALBANIA” SHPK, me NIPT K52207006Q; 

- Oferta, në vlerën 19.593.000 (nëntëmbëdhjetë milion e pesëqind e nëntëdhjetë e tre 

mijë) lekë, pa TVSH. 

 

 

Nga pjesërmarrësit është skualifikuar Ofertuesi i mëposhtëm: 

 

 “S & T ALBANIA” SHPK, me NIPT K52207006Q, për arsyet e mëposhtme: 
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1. Autorizimin e VMware e ka të pa përkthyer. 

2. Autorizim cisco e ka të pa përkthyer 

3. OE i mungojnë autorizimet për Oracle, HP, Avigilion. 

4. 1 (një) person të certifikuar në rrjete në nivel profesional;- të pa përkthyer 

5. 1 (një) person të certifikuar për sigurinë e informacionit;- të pa përkthyer 

6. 1 (nje) person të certifikuar për sistem virtualizimi (Vmware);- të pa përkthyer 

7. OE i mungojnë : 

 1 (një) person të specializuar për sistemet Oracle; 

 1 (një) person të specializuar në sistemet e kontrollit të hyrjeve (Skidata dhe 

Zucchetti); 

 1 (një) person të specializuar në sistemet VMS, CCTV. 

 1 (një) person të certifikuar për pajisje server; 

8. Ofertuesi nuk ka paraqitur listëpagesat; 

9. OE i mungon dokumenti me specifikimet për Datacenter Back-up. 

 

* * * 

 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë Operatorin Ekonomik, 

shoqërinë “INFOSOFT SYSTEMS” SHPK, me adresë: Rruga “Murat Toptani”, Gjergji 

Center, Tiranë, se oferta e paraqitur me vlerë totale prej 19.159.900 (nëntëmbëdhjetë 

milion e njëqind e pesëdhjetë e nëntë mijë e nëntëqind) lekë, pa TVSH, është identifikuar 

si Oferta e suksesshme. 

 

Me publikimin e këtij njoftimi, fillojnë afatet e ankimit sipas përcaktimeve në nenin 109 të  

Ligjit Nr. 162/2020, datë 23.12.2020, “Për Prokurimin Publik´. 

 

 

 

DREJTOR I PËRGJITHSHËM EKZEKUTIV 
         

Pirro Vengu 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konceptoi: I. Rusi 

 

Pranoi:     O. Dalipi 

 

Miratoi:    A. Marku 
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