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Nr. _____/____Prot.                           Tiranë, më  _____/___/ 2017 
 

 

 

 

      FORMULARI I NJOFTIMIT TË  FITUESIT  

[Data] 

Për: INFOSOFT SYSTEMS Shpk me NIPT  J61820021C, Adresa : Tirane, Rr” Murat 

Toptani” , Gjergji Center  

 

* * * 

 

Procedura e prokurimit: e hapur, me mjete elektronike, mallra, Ref: 155/20.03.2017; 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Sistemi i mbledhjes dhe raportimit të informacionit 

shëndetësor të regjistrave mjekësore”. 

 

 

Fondi limit në total: 65,925,000 (gjashtëdhjetë e pesë milion e nëntëqind e njëzet e pesë 

mijë) Lekë pa TVSH nga buxheti i shtetit  

 

Data e zhvillimit të tenderit: 14.04.2017 

Kohëzgjatja e kontratës:  

       - Brenda 4 muajve nga data e lidhjes së kontratës (Implementimi, trajnimi dhe marrja në 

dorëzim). 

 

- SLA: 4 vjet.  (Zhvillohet në zbatim të  VKM-së Nr. 710, datë 21.08.2013 “Për krijimin 

dhe funksionimin e sistemeve të ruajtjes së informacionit, vazhdueshmërisë së punës dhe 

marrëveshjeve të nivelit të shërbimit” fillon menjëherë nga momenti i marrjes në 

dorëzim nga porositësi të pajisjes hardware, të aplikacionit, licencës, sipas Udhëzimit 

Nr. 4099 datë 03.11.2014 të Ministrit për Inovacionin dhe Administratën Publike.) 

 

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri] 

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  çmimi më i ulët X,  oferta  ekonomikisht më e favorshme  

Njoftojme se, kane qenë pjesëmarrës në procedurë këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara: 

 

1. Shoqeria INFOSOFT SYSTEMS Shpk me NIPT  J61820021C, Adresa : Tirane, Rr” 

Murat Toptani” , Gjergji Center me vlere oferte ne total 57,705,500 Lekë pa TVSH. 

2. Shoqeria INTRACOM TELECOM ALBANIA Shpk- pa Oferte 

3. Shoqeria IN-2 D.O.O - pa Oferte 

4. Shoqeria Bylis Pharma Shpk- pa Oferte 
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Janë skualifikuar operatorët e mëposhtëm:    

 

1. Shoqeria  INTRACOM TELECOM ALBANIA Shpk:  

Nuk ka dorezuar oferte dhe dokumentacion e kerkuar sipas kritereve te DST 

2. Shoqeria  IN-2 D.O.O:  

Nuk ka dorezuar oferte dhe dokumentacion e kerkuar sipas kritereve te DST 

3. Shoqeria  Bylis Pharma Shpk:  

Nuk ka dorezuar oferte dhe dokumentacion e kerkuar sipas kritereve te DST 

 

* * * 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë Shoqërinë INFOSOFT SYSTEMS 

Shpk me NIPT  J61820021C, Adresa : Tirane, Rr” Murat Toptani” , Gjergji Center, se  oferta e 

paraqitur me vlerë në total 57,705,500 ( pesëdhjetë e shtatë milion e shtatëqind e pesë mije e 

pesëqind) Lekë pa TVSH. 

 

, pikët totale të marra  [_____] është identifikuar si oferta e suksesshme .  

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë [autoritetit kontraktor përfitues] sigurimin e 

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

marrjes/publikimit të këtij njoftimi.  

Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do të 

konfiskohet sigurimi i ofertës suaj (nëse është kërkuar) dhe kontrata do t’i akordohet ofertuesit 

vijues në klasifikimin përfundimtar, oferta e të cilit është dorëzuar me një vlerë të përgjithshme 

prej [vlera përkatëse e shprehur në fjalë dhe shifra], siç parashikohet në nenin 58 të Ligjit nr. 

9643 datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar. 

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 27.04.2017  

Ankesa: Jo 

(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë ___________________________ 

 

* * * 

 

DREJTUESI I AUTORITETIT KONTRAKTOR 

 

OGERTA MANASTIRLIU 

 

 

 
Konceptoi : E.Lani 

Miratoi : P.Kodra 

Konfirmoi : K.Ngjela 

Datë : 05.05.2017 

Kopje : 3 (tre) 

 

  

http://www.shendetesia.gov.al/

