
 

 

 

 

 

 

 

 

R  E  P U  B  L  I  K  A    E   S  H  Q  I  P  Ë  R  I  S  Ë 

  BASHKIA TIRANË 

DREJTORIA E PËRGJITHSHME E PUNËVE PUBLIKE 

DREJTORIA E PROKURIMEVE 

                                                                           

[Dt.09.05.2022] 

 

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT                                                                                                                                             

Drejtuar: OPERATORIT EKONOMIK “S & T ALBANIA” SHPK 

ADRESA: TIRANE NJESIA ADMINISTRATIVE NR. 5, RRUGA IBRAHIM 

RUGOVA, ND.70, HYRJA 5, APARTAMENTI NR.1, 1019 

 

Procedura e prokurimit/lotit: Procedurë e hapur e thjeshtuar. 

Numri i procedurës / referenca e Lotit: Përshkrimi i shkurtër i kontratës: “Mirëmbajtje të 

software të licensuar aktualisht në përdorim dhe abonime të reja software” me Nr. REF-

23576-03-30-2022. 

Kohëzgjatja e kontratës ose afati për zbatimin e saj: Afati i implementimit të shërbimit të 

aktivizimit të suportit të software aktualisht në përdorim dhe i abonimeve të reja, do të jetë jo 

më shumë se 1 (një) muaj nga data e nënshkrimit të kontratës.   

Afati maksimal i kohëzgjatjes së kontratës do të jetë 37 (tridhjetë e shtatë) muaj nga data e 

nëshkrimit të saj dhe kohëzgjatja e shërbimit respektivisht për zërat e kërkuar, do të jetë sipas 

specifikave të tabelës  “Planifikimi i buxhetit” pjesë e specifikimeve teknike. 

Publikimet e mëparshme (nëse është rasti): Buletini Nr. 43 datë 4 Prill 2022  

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 ka marrë pjesë Ofertuesi  i 

mëposhtëm me vlerën  përkatëse të ofruar: 

 Operatori ekonomik “S & T ALBANIA” SHPK NIPT K52207006Q 

 



Vlera e ofertës pa tvsh– 6,448.187 (gjashtë milion e  katërqind e  dyzet e tetë mijë e njëqind e 

tetëdhjetë e shtatë) lekë .  

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë operatorin ekonomik “S & T 

ALBANIA” SHPK me Adresë: Tirane Njesia Administrative nr. 5, Rruga Ibrahim 

Rugova, nd.70, hyrja 5, apartamenti nr.1, 1019, se oferta e paraqitur me vlerë totale prej 

6,448.187 (gjashtë milion e  katërqind e  dyzet e tetë mijë e njëqind e tetëdhjetë e shtatë) lekë  

pa tvsh është identifikuar si Oferta e suksesshme. 

Referuar nenit 96 pika 2 germa (b), me publikimin e këtij njoftimi, nuk do të priten afatet e 

ankimimit duke qënë se pjesëmarrës ka qënë një ofertues i vetëm, i cili është kualifikuar dhe 

shpallur fitues. 

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Autoritetit Kontraktor “Bashkia Tiranë” sigurimin 

e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 5 (pesë) ditëve nga dita e 

marrjes/publikimit të këtij njoftimi.  

Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose nuk dorëzoni sigurimin e kontratës brenda 

afatit përfundimtar apo  tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do të konfiskohet sigurimi i 

ofertës suaj siç parashikohet në nenin 83 të Ligjit nr. 162/2020 “Për prokurimin publik”. 

 

 


