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FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT 

(PAS PROCESIT TË ANKIMIT) 

 

Drejtuar: Bashkimit te Operatoreve Ekonomike “S-Systems sh.a & Uni-Com sh.a”    

 S-Systems sh.a me adrese “Rruga Ibrahim Rugova, Nr.70, Hyrja 5, Apartameti 24, 

Tirane dhe Uni-Com sh.a me adrese “Auto – City, Autostrada Tirane – Durres, Km 8. 

 

Procedura e prokurimit: “Procedurë e hapur sherbime mbi kufirin e lartë monetar” (me mjete 

elektronike). 

Numri i procedurës / referenca e Lotit: REF-06926-09-30-2021 

Përshkrimi i shkurtër i kontratës: Zgjidhja software – ike e certifikuar dhe mirembajtja e 

zgjidhjes softwar – ike per fiskalizimin e faturave ne furnizimin e mallrave dhe sherbimeve, fatures 

shoqeruese me afat për zbatimin e saj Pergatitja, instalimi, integrimi ne Billing sistem, trajnimi 

brenda 35 diteve nga nenshkrimi i kontrates. 

Mirembajtja e sistemit te fiskalizimit dhe garantimi i disponueshmerise te ketij sistemi brenda 

kushteve te kerkuara do te jete per nje periudhe 3 (tre) vjecare nga data e marjes ne dorezim, 

referuar dhe termave te references.  

Publikimet e mëparshme: Nuk ka 

 

Buletini i Njoftimeve Publike: Nr. 146 datë 4 Tetor 2021 

 

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. Bashkimi i Operatoreve: “S - System sha & UNI – COM sh.a”                     

Operatori “S-Systems sh.a” me nr. NIPT K81317008R dhe Operatori “UNI – COM sh.a” me nr. 

NIPT K71415012O   

Vlera 31,857,060 (Tridhjete e nje milion e teteqind e pesedhjete e shtate mije e gjashtedhjete) leke 

pa TVSH. 
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2. Operatori Ekonomik: “BNT ELECTRONICS” shpk me Numer NIPT J61817047D   

Vlera 34,894,000 (Tridhjete e kater milion e teteqind e nentedhjete e kater mije) leke pa TVSH. 

3. Operatori Ekonomik: “MC NETWORKING” shpk me Numer  NIPT K72223007O   

Vlera 40,460,000 (Dyzet milion e katerqind e gjashtedhjete mije) leke pa TVSH. 

4. Operatori Ekonomik: TETRA SOLUTIONS shpk me Numer  NIPT K72017027P   

Nuk ka paraqitur oferte. 

5. Operatori Ekonomik: iCom shpk me Numer  NIPT L 12402023H   

Nuk ka paraqitur oferte. 

 

Nga pjesërmarrësit jane skualifikuar Operatoret Ekonomik si mëposhtë: 

Operatori Ekonomik TETRA SOLUTIONS shpk me Numer  NIPT K72017027P. 

Per arsyet e mëposhtme: 

Operatori ekonomik “TETRA SOLUTIONS” sh.p.k nuk ka depozituar oferrte dhe asnje 

dokument te kerkuar ne DST. 

Operatori Ekonomik iCom shpk me Numer  NIPT L 12402023H. 

Per arsyet e mëposhtme: 

Operatori ekonomik “iCom” sh.p.k nuk ka depozituar oferrte dhe asnje dokument te kerkuar ne 

DST. 

 

*  *  * 

 

Duke iu referuar procedurës së lart përmendur, informojmë Bashkimin e Operatoreve 

Ekonomike“S-Systems sh.a & Uni-Com sh.a”, S-Systems sh.a me adrese “Rruga Ibrahim Rugova, 

Nr.70, Hyrja 5, Apartameti 24, Tirane dhe Uni-Com sh.a me adrese “Auto – City, Autostrada 

Tirane – Durres, Km 8, se oferta e paraqitur me vlerë totale prej 31,857,060 (Tridhjete e nje milion 

e teteqind e pesedhjete e shtate mije e gjashtedhjete) 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 / Njesia e Prokurimit me adrese Bulevardi 

“Gjergj Fishta”, Ndërtesa Nr. 88, H. 1, Njësia Administrative Nr. 7, 1023, Tiranë, Shqipëri, sigurimin e 

kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 5 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, oferta e të cilit është dorëzuar me një vlerë të përgjithshme 

prej 4,894,000 (Tridhjete e kater milion e teteqind e nentedhjete e kater mije) leke pa TVSH, siç 

parashikohet në nenin 83 të Ligjit nr. 162/2020 “Për prokurimin publik”.  
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Ankesat:  Me nr. 13315 prot., dt. 13.12.2021, MC Networking shpk, ka paraqitur “Formular 

Ankese prane Autoritetit Kontraktor dhe Komisionit te Prokurimit Publik”. 

 

Me shkresen nr. 13315/3 prot., dt. 23.12.2021, Autoriteti Kontraktor i ka kethyer pergjigje 

Shoqerise Ankimuese duke vene ne dijeni dhe Komisionin e Prokurimit Publik dhe duke 

respektuar afatet ligjore Autoriteti Kontraktor ka pritur per vendim/opinion te KPP. 

 

Me shkresen nr. 1217 prot., dt. 07.02.2022, me objekt “Dergim Vendimi”, i komunikon AK 

Vendimin ne lidhje me Ankimimin e Shoqerise “MC Networking” shpk ku vendos: 

 

1. Te mos pranoje ankesen e paraqitur nga operatori ekonomik “MC Networking” shpk. 

2. Autoriteti kontraktor lejohet te vazhdoje  

 

                                  

 

 

 

 


