
 

 

 

 

 

 

 

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 

                                                                            

                                                                         

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT 

 

OPERATORIT EKONOMIK “COMMUNICATION PROGRESS” SHPK 

Adresa: Tirane Rr. "Stanislav Zuber", Nd. 2, H.I9. Njesia administrative Nr. 7, 1023. 

 

Procedura e prokurimit/lotit: Procedurë  e hapur. 

Numri i procedurës / referenca e Lotit: Përshkrimi i shkurtër i kontratës: [Objekti, sasitë dhe 

kohëzgjatja e kontratës] “Shërbime Mirëmbajtje dhe Upgrade të Exchanger Server në 

Bashkinë Tiranë” me Nr. reference REF-28862-05-12-2022 për nevoja të Autoritetit Kontraktor  

Bashkia Tiranë. 

Publikimet e mëparshme (nëse është rasti): Buletini Nr. 63 datë 16 Maj 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 kanë marrë pjesë Ofertuesit e 

mëposhtëm me këto vlera përkatëse të ofruara: 

1 Operatori ekonomik ”COMMUNICATION PROGRESS” shpk   NUIS K01625001C          

  

Vlera e ofertës pa tvsh = 15,991,200 (pesëmbëdhjetë milion e nëntëqind e nëntëdhjetë e një mijë e 

dyqind) lekë. 

2.  Operatori Ekonomik “H O R I Z O N” sh.p.k me Nipt K52225004V 
 

Vlera e ofertës pa TVSH– 16,331,000 (gjashtëmbëdhjetë milion e treqind e tridhjetë e një mijë) 

lekë. 



Nga pjesërmarrësit është s’kualifikuar Ofertuesi i mëposhtëm: 

 Operatori ekonomik “H O R I Z O N” sh.p.k me Nipt K52225004V 

Për arsyet e mëposhtme:  

 

Komisioni i Vlerësimit të Ofertave në mbështetje të nenit 92 të Ligjit 162/2020   “Për Prokurimin 

Publik”dhe nenit 82 pika 4 e VKM Nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të 

prokurimit publik” (i ndryshuar) si dhe dokumentave të tenderit të miratuara, vijoi me shqyrtimin 

dhe vlerësimin e ofertës së paraqitur nga ky operator ekonomik, nga ku rezultoi si vijon: 

I. Autoriteti Kontraktor, në pikën 2.2.2 të kapacitetit ekonomik dhe financiar ka kërkuar: 

2.2.2 Kopje të certifikuara të bilanceve të tre viteve të fundit (2019, 2020, 2021) që të tregojnë 

raportet, ndërmjet aktivit dhe pasivit, të paraqitur pranë autoriteteve përkatëse, Dega e Tatim 

Taksave, të konfirmuara nga ky autoritet, si dhe te shoqëruara me Akt Ekspertizen e Ekspertit 

Kontabel te Autorizuar vetëm në rastet kur janë në kushtet e përcaktimeve të nenit 41, gërma “c”, 

të Ligjit nr. 10091, datë 05.03.2009. Kjo kërkesë konsiderohet e përmbushur nëse në dy bilance të 

njëpasnjëshme, nuk ka raport negativ ndërmjet aktivit dhe pasivit. 

 

Operatori ekonomik “H O R I Z O N” sh.p.k, nuk ka paraqitur dokumentacionin e kërkuar për 

vitin buxhetor 2021, sipas kërkesës 2.2.2 të kritereve të vecanta të kualifikimit/kapaciteti 

ekonomik dhe financiar . 

 

II. Autoriteti Kontraktor, në pikën 2.3 të kapacitetit teknik ka kërkuar: 

2.3.3 Operatori Ekonomik duhet të ketë autorizim prodhuesi ose distributori të autorizuar të 

sistemit të mbrojtjes që do të përdoret, me qëllim garantimin e realizimit me sukses të shërbimeve 

të mbrojtjes që do të ofrohen. Në rast të paraqitjes së Autorizimit nga Distributori i Autorizuar të 

vërtetohet lidhja midis prodhuesit dhe distributorit të autorizuar.  

 

Operatori ekonomik “H O R I Z O N” sh.p.k, nuk ka paraqitur në spe dokumentacionin për 

përmbushjen e kërkesës 2.3.3 të kritereve të vecanta të kualifikimi/kapaciteti teknik. 

 

2.3.4 Operatori Ekonomik duhet të ketë autorizim prodhuesi ose distributori të autorizuar të 

sistemit Exchange Server të përdorur nga Autoriteti Kontraktor, me qëllim garantimin e realizimit 

me sukses të shërbimeve të mirëmbajtjes dhe upgrade të sistemit. Në rast të paraqitjes së 

Autorizimit nga Distributori i Autorizuar të vërtetohet lidhja midis prodhuesit dhe distributorit të 

autorizuar. Autorizimi duhet të përmbajë të dhëna të plota të prodhuesit si: telefon/fax 

email, website, kjo e nevojshme për AK në rast verifikimi.  

Operatori ekonomik “H O R I Z O N” sh.p.k, nuk ka paraqitur në spe dokumentacionin për 

përmbushjen e kërkesës 2.3.4 të kritereve të vecanta të kualifikimi/kapaciteti teknik. 

 

2.3.5 Operatori ekonomik duhet të dëshmojë që ka stafin e nevojshëm teknik të të diplomuar në 

degët informatike/ elektronike/ telekomunikacion/ teknologji informacioni/ informatikë 



ekonomike, që do të angazhohet në implementimin e kontratës, me kompetencat minimalisht si 

më poshtë:  

a. 1 (një) punonjës të certifikuar për mbështetjen e projektit sipas praktikave të ITIL 

b. 1 (një) punonjës të certifikuar për sigurinë e informacionit 

c. 1 (një) punonjës të certifikuar në nivel Expert per Microsoft Productivity ku përfshihet 

sistemi Exchange server ose ekuivalente. 

d. 1 (një) punonjës të certifikuar për Windows Server 2016 ose ekuivalent 

e. 1 (një) punonjës të certifikuar në nivel Profesional për teknologjinë e përdorur për 

shërbimet e mbrojtjes së sistemit ose ekuivalente. 

f. 1 (një) punonjës të certifikuar për networking 

Një punonjës mund të ketë 1 ose më shumë certifikime. 

Për të vërtetuar këtë operatori Ekonomik duhet të paraqesë: 

 Certifikata dhe diploma për specialistët e kërkuar;  

 Deklarimin nga Operatori Ekonomik të personelit teknik/ profilin e punonjësve 

nëpërmjet paraqitjes së formularit përmbledhës të vetëdeklarimit, sipas shtojcës 8, 

pjesa III, pika B; 

 Listëpagesat sipas formularit E-Sig 025/a për muajin e fundit të deklaruara sipas 

legjislacionit në fuqi, paraqitjes së formularit përmbledhës të vetëdeklarimit, sipas 

shtojcës 8, pjesa III, pika B. 

Shënim: Kriteri konsiderohet i përmbushur me plotësimin e formularit sipas shtojcës 8 të DT. 

Dokumentat e kërkuara më sipër do të paraqitën në rastin kur OE kualifikohet ne vend te pare, ose 

nëse kërkohen sqarime nga autoriteti kontraktor. 

 

Operatori ekonomik “H O R I Z O N” sh.p.k nuk ka plotësuar formularin përmbledhës të 

vetdeklarimit  sipas përcaktimeve të këtij kriteri duke mos cituar fushën e diplomimit të stafit të 

kërkuar. Shënim: Gjykimi si më sipër, vjen si rezultat i mos pasjes në spe të asnjë 

dokumentacioni tjetër provues për përmbushjen e kërkesës së mësipërme të kriterit 2.3.5 të 

kritereve të vecanta të kualifikimit/kapaciteti teknik. 

Sa më sipër, KVO konkludon  se operatori ekonomik “H O R I Z O N” sh.p.k, nuk ka 

përmbushur kriteret  2.2.2, pjesë e kapacitetit ekonomik dhe financiar dhe kriteret 2.3.3, 2.3.4, 

2.3.5 të kapacitetit teknik të kritereve të vecanta të kualifikimit, shtojca 8 e dst. 

 

Komisioni i Vlerësimit të Ofertave nga shqyrtimi i kësaj oferte në mbështetje të Nenit 92 pika 3 të 

Ligjit Nr. 162, datë 23.12.2020, “Për Prokurimin publik” dhe Vendimit të Këshillit të Ministrave 

Nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, Neni 82 pika 2, e 

shpall të pavlefshme këtë ofertë pasi nuk plotëson kërkesat e përcaktuara në dokumentet e 

tenderit. 

 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë operatorin ekonomik 

“COMMUNICATION PROGRESS” SHPK, se oferta e paraqitur me vlerë totale prej 



15,991,200 (pesëmbëdhjetë milion e nëntëqind e nëntëdhjetë e një mijë e dyqind) 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´. 

 
 


