
 

  

Nr. prot. _________                  Tiranë___/___/2021 

 

 

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT 

  

Për: Operatorët Ekonomik “Infosoft Systems” sh.p.k. me NIPT J61820021C me adresë: Rr. Murat 

Toptani, Gjergji Center, Tiranë, me përfaqësues ligjor z. Armand Shara,  

Procedura e prokurimit: REF-10047-11-01-2021, me objekt: “Kontratë mirëmbajtje, mbështetje 

teknike, rinovim licensash për sistemin Voip, Cisco, Wireless, shërbim mirëmbajtje rrjeti IT”, me 

fond limit 30,250,000 ( tridhjetë milion e dyqind e pesëdhjetë mijë) lekë pa TVSH. 

Kohëzgjatja e kontratës do të jetë: 12 (dymbëdhjetë) muaj nga data e nënëshkrimit të kontratës 

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  çmimi më i ulët  

Data e zhvillimit të procedurës së prokurimit: 24 Nëntor 2021, ora 11:30. 

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike Nuk ka. 

Njoftojmë se, kanë qenë pjesëmarrës në procedurë këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara: 

 

 

1. Operatori Ekonomik “Infosoft Systems” sh.p.k. me NIPT J61820021C  

 Çmimi i ofertës: 29 604 315 (njëzet e nëntë milion e gjashtëqind e katër mijë e treqind e 

pesëmbëdhjetë) lekë pa tvsh 

2. Operatori ekonomik “SYNAPSE ATS” shpk me NIPT L12321011H 

 

 Çmimi i ofertës: 30 240 000 (tridhjetë milion e dyqind e dyzetë mijë) lekë pa tvsh 

 

3. Operatori ekonomik “ICOM” shpk me NIPT  L12402023H 

 

 Çmimi i ofertës: nuk ka paraqitur ofertë ekonomike 

 

 

 

 



 

  

 

 Nga pjesërmarrësit janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm: 

 

1. Operatori ekonomik “SYNAPSE ATS” shpk me NIPT L12321011H 

 

• Operatori ekonomik nuk plotëson pikën 2.3.4, të kapacitetit teknik, pasi në dokumentacion e 

ngarkuar në SPE, operatori ekonomik nuk ka paraqitur autorizim prodhuesi ose nga distributorët e 

autorizuar, apo të tjerë lejuar/certifikuar/autorizuar nga prodhuesi i sistemeve te menaxhimit te 

rrjetit, objekt i këtij prokurimi, për shitjen e tyre në territorin e Shqiperisë.  

 

2. Operatori ekonomik “ICOM” shpk me NIPT L12402023H 

 

• Pas hapjes së ofertave, u konstatua se OE  nuk ka paraqitur në sistemin elektronik asnjë dokument 

ligjor, ekonomik dhe teknik të kërkuar nga DST.  Nga shqyrtimi i kësaj oferte në mbështetje të 

Nenit 92, pika 3, të Ligjit Nr. 162/2020 “Për Prokurimin Publik” si dhe Vendimit të Këshillit të 

Ministrave Nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, Kreu X, 

Neni 82, pika 2, KVO e shpall të pavlefshme këtë ofertë, pasi nuk plotëson kërkesat e përcaktuara 

në dokumentet e tenderit. 

 
* * * 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, Operatorët Ekonomik “Infosoft Systems” sh.p.k. me 

NIPT J61820021C me adresë: Rr. Murat Toptani, Gjergji Center, Tiranë, me përfaqësues ligjor z. 

Armand Shara, ka paraqitur ofertën me vlerë 29 604 315 (njëzet e nëntë milion e gjashtëqind e katër 

mijë e treqind e pesëmbëdhjetë) lekë pa tvsh,  e cila  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´. 

 

 

  

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR 

HANTIN BONATI 

 

 

 

 


