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AUTORITETI PORTUAL DURRËS 

DIVIZIONI JURIDIK 

 

 

 

Nr. ________ Prot.                                                                 Durrës, më  _____/_____/2022 

 

 

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT 

 

 

[Data 12.01.2022] 

 

 

Drejtuar:  “TETRA SOLUTIONS” SHPK; 

Adresa:  Kompleksi KIKA 2, Rruga "Tish Daia", Kati 2 i Godinës Nr.7, Njesia Bashkiake 

Nr.5, Tiranë. 

 

 

Procedura e prokurimit/lotit: “E Hapur e Thjeshtuar”. 

Numri i procedurës/referenca e Lotit: REF-15230-12-15-2021. 

Përshkrimi i shkurtër i kontratës: “Integrimi i sistemit financiar Oracle JDE dhe BI me 

platformën e fiskalizimit”; 

Kohëzgjatja e kontratës: 45 (dyzet e pesë) ditë nga data e lidhjes së kontratës. 

Buletini i Njoftimeve Publike:  20.12.2021, Nr. 185. 

 

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  

 

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. “TETRA SOLUTIONS” SHPK, me NIPT K72017027P; 

- Oferta, në vlerën 2.350.000 (dy milion e treqind e pesëdhjetë mijë) lekë, pa TVSH. 

 

2. BOE “Nexia AL Consulting” SHPK me NIPT L82210031Q dhe “PRIMUS 

ALBANIA” SHPK, me NIPT L42202028V; 

- Oferta, në vlerën 1.990.000 (një milion e nëntëqind e nëntëdhjetë mijë) lekë, pa 

TVSH. 

 

Nga pjesërmarrësit është skualifikuar Ofertuesi i mëposhtëm: 
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1. BOE “Nexia AL Consulting” SHPK me NIPT L82210031Q dhe “PRIMUS 

ALBANIA” SHPK, me NIPT L42202028V, për arsyet e mëposhtme: 

- Ne Marreveshjen e Bashkepunimit mungon percaktimi i detyrave te seicilit nga antaret 

e bashkimit, ne kundershtim me percaktimet e Kritereve te Pergjitheshme te DT ku 

percaktohet se: Nëse oferta paraqitet nga një bashkim Operatorësh Ekonomikë, do të 

paraqitet : Marrëveshje bashkëpunimi ndërmjet Operatorëve Ekonomikë, ku caktohet 

përfaqësuesi, përqindja e pjesëmarrjes në bashkm, dhe elementët që merr përsipër të 

realizojë secili prej anëtarëve të bashkimit. Ndarja e detyrave referuar marreveshjes se 

paraqitur duhet te jete pjese e Aneksit 1 te kontrates (pjese integrale e kontartes) por 

qe ky aneks mungon ne marreveshtje dhe ne aktin notarial i cili eshte paraqitur i plote, 

3 faqe (por pa kete Aneks). 

- Operatori Nexia AL Consulting, nuk ka paraqitur ISO 9001 si dhe ne menyre te 

vecante certifikaten e sigurise ISO 27001. Edhe ne kushtet e mos percaktimit te 

ndarjes se detyrave (pika mesiper) paraqitja e ISO 9001 si dhe ISO 27001 eshte e 

domosdoshme. Operatori Nexia AL Consulting operatori perfaqesues si dhe ai i cili 

(bazuar ne licenses se leshuar nga Drejtoria e Tatimeve dhe AKSHI) do te realizoje 

mirembajtjen e sistemit te fiskalizimit dhe do te kete akses ne te gjitha te dhenat 

konfidenciale te tregtare (shit/blerjes) te Autoritetit Portual. 

- Certifikatat e paraqitura per sistemet Oracle ERP si dhe BI jane paraqitur vetem si 

perkthime te noterizuara por jo si “VERTETIM NJESIE ME ORIGJINALIN” njesi 

me origjinalin, ne kundershtim me percaktimet ne DST “Të gjitha dokumentet duhet të 

jenë origjinale ose kopje të noterizuara”. Per kete te 4 certifikatat e personelit nuk 

mundet te merren parasysh dhe Bashkimi i Operatoreve nuk ploteson kerkesat per 

personelin e certifikuar per sisteme Oracle ERP dhe BI. 

 

* * * 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë Operatorin Ekonomik, 

shoqërinë “TETRA SOLUTIONS” SHPK, me adresë: Kompleksi KIKA 2, Rruga "Tish 

Daia", Kati 2 i Godinës Nr.7, Njesia Bashkiake Nr.5, Tiranë, se oferta e paraqitur me vlerë 

totale prej 2.350.000 (dy milion e treqind e pesëdhjetë mijë) 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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