Nr. _____ Prot.

Tiranë, më ___.___.2022

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT
(PAS PROCESIT TË ANKIMIT1)
Për: OE “ALBTELECOM” SHA
Adresa: Rruga: Muhedin Llagami, Kompleksi Square 21, Tiranë
Procedura e prokurimit: Procedure e hapur e thjeshtuar;
Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-18186-01-31-2022;
Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Sherbimi i telefonisë mobile” me fond limit 4,255,928 (katër
milion e dyqind e pesëdhjetë e pesë mijë e nëntëqind e njëzet e tetë) lekë pa tvsh dhe afat 24
(njëzet e katër) muaj.
Publikime të mëparshme: Buletini Nr.192, datë 31.12.2021
Buletini i Njoftimeve Publike: Nr. 15, date 7 Shkurt 2022
Kriteret e përzgjedhjes së fituesit: oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në çmim X
Me anë të kësaj ju informojmë se, ofertuesit e mëposhtëm kanë marrë pjesë në këtë procedurë me
këto vlera përkatëse të ofruara si më poshtë:
1. OE “ALBTELECOM” SHA – NUIS J61824053N
Vlerë oferte 3,404,742.4 (tre milion e katërqind e katër mijë e shtatëqind e dyzet e dy pikë
katër) lekë pa tvsh;
2. OE “VODAFONE Albania” SHA – NUIS K11715005L
Vlerë oferte 3,090,000 (tre milion e nëntëdhjetë mijë) lekë pa tvsh;
3. OE “One Telecommunications” SH.A – NUIS J61814094W
Vlerë oferte 3,785,040 (tre milion e shtatëqind e tetëdhjetë e pesë mijë e dyzet) lekë pa
tvsh;
Janë skualifikuar Operatorët ekonomikë të mëposhtëm:
1. OE “ VODAFONE Albania” SHA – NUIS K11715005L
- Nuk përmbushte pikën 2.2.4 të Kritereve të Veçanta të Kualifikimit, Shtojca 8 e DT.
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2. OE “One Telecommunications” SH.A – NUIS J61814094Ë
- Nuk përmbushte pikën 2.2.4 të Kritereve të Veçanta të Kualifikimit, Shtojca 8 e DT.
***
Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë se operatori ekonomik i mëposhtëm
është identifikuar si oferta e suksesshme:
1. OE “ALBTELECOM” SHA – NUIS J61824053N
Vlerë oferte 3,404,742.4 (tre milion e katërqind e katër mijë e shtatëqind e dyzet e dy pikë
katër) lekë pa tvsh;
Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Albanian Gas Services Company” SHA me adresë:
Njesia Administrative Nr.5, Rruga e Kosovarëve, Pallati NdërPro, Kati 1, Tiranë sigurimin e
kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 60 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.

Ankesa: Ka patur
Vendimi përfundimtar për trajtimin e ankesës nga KPP Nr. 308/2022 datë 04.04.2022

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR
Arbër Lleshi
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