
 

 

 A: Bulevardi “Gjergj Fishta”, Ndërtesa Nr. 88, H. 1, Njësia Administrative Nr. 7, 1023, Tiranë, Shqipëri    NIPT: K72410014H 

 

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT 

 

Drejtuar: Bashkimit te Operatoreve Ekonomike “A-T-D - ALBANIAN TECHNOLOGY 

DISTRIBUTION shpk & H O R I Z O N shpk”    

 A-T-D - ALBANIAN TECHNOLOGY DISTRIBUTION shpk me adrese “Rruga 

Pjeter Bogdani, Nr.10, Kati 3, Apartameti10, Tirane dhe H O R I Z O N shpk me adrese 

“Rruga Ismail Qemali, Pallati nr. 27, Kati 4, Hyrja nr. 19, 1019, Tirane. 

 

Procedura e prokurimit: E hapur – Sherbime 

 

Numri i procedurës / referenca e Lotit: REF-94898-05-07-2021 

 

Përshkrimi i shkurtër i kontratës: Ndryshime/zhvillime ne platformen IT online te shitjes se 

energjise elektrike me afat për zbatimin e saj Kohëzgjatja per pjesen takuese te zhvillimit software 

dhe dorezimit te pajisjeve hardware do te jete 65 dite nga data e lidhjes se kontrates (sipas grafikut 

ne termat e references) ndersa mirembajtja e sistemit pas marjes ne dorezim do te jete per nje 

periudhe 4 vjecare. 

 

Publikimet e mëparshme: Nuk ka 

 

Buletini i Njoftimeve Publike: Nr. 75 datë 17 Maj 2021 

 

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. Bashkimi i Operatoreve: “A-T-D - ALBANIAN TECHNOLOGY DISTRIBUTION shpk & H 

O R I Z O N shpk”                     

Operatori “A-T-D - ALBANIAN TECHNOLOGY DISTRIBUTION” shpk me nr. NIPT 

L21811033B dhe Operatori “H O R I Z O N” shpk me nr.NIPT K52225004V   

Vlera 14,800,000 (Katermbedhjete milion e teteqind mije) leke pa TVSH. 

 

2. Operatori Ekonomik: “COMMUNICATION PROGRESS shpk” me Numer NIPT K01625001  

Vlera 19,795,000 (Nentembedhjete milion e shtateqind e nentedhjete e pese mije) leke pa TVSH. 

 

3. Operatori Ekonomik: “INFOSOFT SYSTEMS shpk” me Numr  NIPT J61820021C   
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Nuk ka paraqitur oferte. 

 

Nga pjesërmarrësit eshtë skualifikuar Operatori Ekonomik si mëposhtë: 

Operatori Ekonomik “INFOSOFT SYSTEMS shpk” me nr. NIPT J61820021C. 

 

Per arsyet e mëposhtme: 

Operatori ekonomik “INFOSOFT SYSTEMS” sh.p.k nuk ka depozituar asnje dokument te kerkuar 

ne DST. 

 

*  *  * 

 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë Bashkimin e Operatoreve Ekonomike 

“A-T-D - ALBANIAN TECHNOLOGY DISTRIBUTION shpk & H O R I Z O N shpk”, “A-T-D 

- ALBANIAN TECHNOLOGY DISTRIBUTION shpk me adrese “Rruga Pjeter Bogdani, Nr.10,   

Kati 3, Apartameti10, Tirane dhe H O R I Z O N shpk me adrese “Rruga Ismail Qemali, Pallati nr. 

27, Kati 4, Hyrja nr. 19, 1019, Tirane. se oferta e paraqitur me vlerë totale prej 14,800,000 

(Katermbedhjete milion e teteqind mije) leke pa TVSH / totali i pikëve të marra 100 është 

identifikuar si Oferta e suksesshme. 

 

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë OSHEE Group sh.a me adrese Bulevardi “Gjergj 

Fishta”,Ndërtesa Nr. 88, H.1,  Njësia Administrative Nr. 7, 1023, Tirana 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 nuk dorëzon sigurimin e kontratës brenda afatit 

përfundimtar tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do të konfiskohet sigurimi i ofertës suaj) dhe 

kontrata do t’i akordohet ofertuesit vijues në klasifikimin përfundimtar, siç parashikohet në nenin 

83 të Ligjit nr. 162/2020 “Për prokurimin publik”.  

 

Ankesat:  

Nga ana e Operatorit Ekonomik “Communication Progress” sh.p.k., me Nr.7264 prot, datë 

01.07.2021, për vlerësimin e procedurës së prokurimit me objekt “Ndryshime/zhvillime ne 

platformen IT online te shitjes se energjise elektrike” prane AK eshte paraqitur ankese. 

 

 

Ankesa e ardhur është brenda afateve kohore ligjore të parashikuara e rregjistrua ne faqen e KPP-

se me nr. 1196/2 Prot., date 30.06.2021 dhe si e tillë duhet të merret në shqyrtim. 
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Në bazë të ligjit nr. 162/2020, “Për prokurimin publik” dhe Vendimin e Këshillit të Ministrave Nr. 

285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të Prokurimit Publik” neni 97 e vijues, nga AK 

me shkresen nr. 7264/2 prot., dt. 06.07.2021 ka bëre shqyrtimi i ankesës. 

 

Nga shqyrtimi paraprak i ankesës të sipërcituar, rezulton se objekti i ankesës lidhet me vendimin 

e vlerësimit te ofertave konkretisht me kualifikimin e ofertës të paraqitur nga operatori ekonomik 

“A-T-D Albanian Technology Distribution” shpk. 

 

Me shkresen nr. 7264/3 prot., dt. 06.07.2021, Autoriteti Kontraktor i ka kethyer pergjigje shoqerise 

“Communication Progress” shpk duke vene ne dijeni dhe Komisionin e Prokurimit Publik. 

 

Me shkresen nr. 9611 prot., dt. 13.09.2021 Komisioni i Prokurimit Publik i komunikon Autoritetit 

Kontroktar qe te vashdoje me proceduren sipas hapave te procesit. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


