
 

 

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

 

 

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT 

(PAS PROCESIT TË ANKIMIT) 

 

Drejtuar:  Bashkimit te Operatoreve Ekonomike “ALBITAL - CANON” shpk & “S & T 

ALBANIA” shpk, Operatori Ekonomike “ALBITAL - CANON” shpk me adrese Rruga Egnatia, 

Lagjia 4, 2001, Durres dhe Operatori Ekonomik “S & T ALBANIA” shpk mke adrese Rruga 

Ibrahim Rugova, Nd.70, Hurja 5, Ap. Nr.1, 1019, Tirane. 

 

Procedura e prokurimit: Procedurë e hapur sherbime mbi kufirin e lartë monetar 

Numri i procedurës / referenca e Lotit: REF-16299-12-23-2021 

Përshkrimi i shkurtër i kontratës: Mirembajtje e infrastruktures te Data Center ne Primary Site dhe 

DR Site me afat levrimi i garancive brenda 1 (Nje) muaji nga nenshkrimi i Kontrates ndersa afati i 

garancise dhe suportit 12 muaj nga levrimi i garancise. 

Publikimet e mëparshme: Nuk ka 

Buletini i Njoftimeve Publike: Nr. 187 datë 28 Dhjetor 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 Operatorev: “ALBITAL - CANON shpk & S & T ALBANIA shpk”                   

Operatori ALBITAL - CANON shpk me nr. NIPT J91524502R dhe Operatori S & T ALBANIA 

shpk me nr.NIPT K52207006Q   

Vlera  118,217,000 (Njeqind e tetembedhjete milion e dyqind e shtatembedhjete mije) leke pa 

TVSH. 

 

2. Operatori Ekonomik: “BNT ELECTRONICS” shpk me Numr  NIPT-it J61817047D   

Vlera  122,500,000 (Njeqind e njezet e dy milion e peseqind mije) leke pa TVSH. 

 

3. Operatori Ekonomik: “REAL COM” shpk me Numr  NIPT-it K12302006D   

Vlera: Nuk ka paraqitur oferte. 
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Nga pjesërmarrësit janë skualifikuar Ofertuesit e mëposhtëm: 

1. Operatori Ekonomik: “REAL COM” shpk me nr. NIPT K12302006D  

Per arsyet e mëposhtme: 

 Operatori Ekonomik “REAL COM” sh.p.k, muk ka dorezuar formular oferte dhe asnje 

dokumentacion te kerkuar ne shtojcen nr. 8 te dokumentave standarte te kerkuara nga 

Autoriteti Kontraktor. 

 

2. Operatori Ekonomik “BNT ELECTRONICS” shpk me Numr  NIPT-it J61817047D                                          

Per arsyet e mëposhtme: 

 Autoriteti Kontraktor, ne Dokumentat Standarte te Tenderit, ne Kriteret e Veçanta te Kualifikimit 

ne piken 2.2.1 te Kapacitetit Ekonomik, ka kerkuar qe ofertuesi të paraqesë për të provuar 

kapacitetet financiare dhe ekonomike, kërkon kopje të deklaratave të xhiros vjetore të realizuar 

nga operatori ekonomik, për periudhën e 3 (tre) viteve te fundit financiare, Vlera e xhiros minimale 

vjetore të jete jo me e vogel se 100,000,000 (Njeqind million) leke. Kërkesa për plotësimin e 

kapaciteteve financiare konsiderohet e përmbushur nëse operatorët ekonomikë arrijnë vlerën e 

xhiros, në të paktën një vit të periudhës së kërkuar nga autoriteti/enti kontraktor. 

 

Per sa mesiper, ky OE nuk ploteson kete pike pasi nuk ka paraqitur deklaratave të xhiros vjetore 

të realizuar nga operatori ekonomik, për periudhën e 3 (tre) viteve te fundit financiare. 

 

 Autoriteti Kontraktor, ne Dokumentat Standarte te Tenderit, ne Kriteret e Veçanta te Kualifikimit 

ne piken 2.3.3 te Kapacitetit Teknik, ka kerkuar qe: 

 

Operatori ekonomik pjesëmarrës, për realizimin e kontratës duhet te kete te punesuar jo me pak se 

10 punonjes, nga te cilet: 

a. Te pakten 1 (nje) specialiste te certifikuar "Implementation Engineer - VNX Solutions 

Specialist" per te implementuar dhe suportuar zgjidhjen ekzistuese Data Storage EMC.  

b. Te pakten 1 (nje) specialiste te certifikuar "Implementation Engineer - Data Domain 

Specialist" per te implementuar dhe suportuar zgjidhjen ekzistuese “Deduplication Hardware 

Appliance EMC”  

c. Te pakten 1 (nje) specialist te certifikuar ne nivel Profesional “CCNP” per te suportuar 

zgjidhjen ekzistuese Cisco Networking per “Routing and Switching”.  

d. Te pakten 1 (nje) specialist te certifikuar ne nivel Profesional “CCNP” per te suportuar 

zgjidhjen ekzistuese te sigurise Cisco per “Security” 

e. Te pakten 1 (nje) specialist te certifikuar ne nivel ekspert (CCSE) per te suportuar zgjidhjen 

ekzistuese Checkpoint.  

f. Te pakten 1 (nje) specialist te certifikuar Web Application Security per te suportuar zgjidhjen 

ekzistuese Imperva Web Application Firewall.  

 

Per sa mesiper, ky OE nuk ploteson kete pike pasi nuk ka paraqitur deshmi dhe asnje 

dokumentacion per te vertetuar dhe plotesuar kete pike. 

 
*  *  * 
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Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë Bashkimit te Operatoreve Ekonomike 

“ALBITAL - CANON” shpk & “S & T ALBANIA” shpk, Operatori Ekonomike “ALBITAL - 

CANON” shpk me adrese Rruga Egnatia, Lagjia 4, 2001, Durres dhe Operatori Ekonomik “S & T 

ALBANIA” shpk mke adrese Rruga Ibrahim Rugova, Nd.70, Hurja 5, Ap. Nr.1, 1019, Tirane se 

oferta e paraqitur me vlerë totale prej 118,217,000 (Njeqind e tetembedhjete milion e dyqind e 

shtatembedhjete 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 / 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 __________, siç parashikohet në nenin 83 të Ligjit nr. 

162/2020 “Për prokurimin publik”.  

 

Ankesat:  nuk ka 

 

              

 

 

                

 


