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   POSTA SHQIPTARE SH.A 

DREJTORIA JURIDIKE  

 

Nr.______Prot.                                                           Tiranë, më ___/___/ 2022 

 

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT  

Datë: 20.05.2022 

Drejtuar: Operatorit ekonomik “Abissnet” SHA me NIPT K01417001C. 

 

Adresa: Njësia Bashkiake Nr.5, Rruga “Ismail Qemali”, Pallati 18, Kati II, Tiranë. 

 

Procedura e prokurimit:  “E hapur mbi kufirin e lartë monetar” - Prokurim me mjete 

elektronike - Marrëveshje kuadër, - me një operator ekonomik ku të gjitha kushtet janë të 

përcaktuara - me afat për 2 vite”; 

  

Numri i procedurës / referenca e Lotit: REF-16789-12-30-2021. 

Përshkrimi i shkurtër i kontratës: : “Blerje Internet - Intranet”  Marrëveshje kuadër, - 

me një operator ekonomik ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara - me afat për 2 vite”, 

me fond limit 89.664.000 (tetëdhjetë e nëntë milion e gjashtëqind e gjashtëdhjetë e katër mijë) 

lekë pa TVSH. 

Publikimet e mëparshme (nëse aplikohet): Buletini i Njoftimeve Publike datë 31.12.2021, nr. 

192 

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  

  

  

Me anë të kësaj, ju informojmë se Ofertuesit e mëposhtëm kanë marrë pjesë në këtë procedurë 

me këto vlera përkatëse të ofruara: 

1. Operatori ekonomik “Abissnet” SHA, NIPT K01417001C me vlerë të ofertës 

55.116.000 (pesëdhjetë e pesë milion e njëqind e gjashtëmbëdhjetë mijë) lekë pa 

TVSH.   

2. Bashkimi i Operatorëve ekonomikë “Tibo Communication” SHPK, NIPT 

J82229005F & “Tibo” SHPK, NIPT L31708013Q me vlerë të ofertës 56.553.600 

(pesëdhjetë e gjashtë milion e pesëqind e pesëdhjetë e tre mijë e gjashtëqind) lekë pa 

TVSH. 

3. Bashkimi i Operatorëve Ekonomikë “Albanian Telecommunications Union” SHPK, 

NIPT L01425001U & “Digicom” SHPK, NIPT L42018012R me vlerë të ofertës 

57.998.400 (pesëdhjetë e shtatë milion e nëntëqind e nëntëdhjetë e tetë mijë e 

katërqind) lekë pa TVSH. 
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4. Operatori ekonomik “Vodafone Albania” SHA, NIPT K11715005L me vlerë të 

ofertës ekonomike 58.281.600 (pesëdhjetë e tetë milion e dyqind e tetëdhjetë e një mijë 

e gjashtëqind) lekë pa TVSH. 

5. Bashkimi i Operatorëve Ekonomikë “Communication Progress” SHPK, NIPT 

K01625001C & “Albtelecom” SHA me vlerë të ofertës 64,987,200 (Gjashtëdhjetë e 

katër milion e nëntëqind e tetëdhjetë e shtatë mijë e dyqind) lekë pa TVSH. 

 

 

Nga pjesëmarrësit janë skualifikuar Ofertuesit e mëposhtëm: 

Nuk ka patur operatorë ekonomikë të skualifikuar.  

 

*  *  * 

 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë “ABISSNET” SHA me NIPT 

K01417001C, me adresë: Njësia Bashkiake Nr.5, Rruga “Ismail Qemali”, Pallati 18, Kati II, 

Tiranë, se oferta e paraqitur, me një vlerë të totale prej 55.116.000 (pesëdhjetë e pesë milion e 

njëqind e gjashtëmbëdhjetë mijë) 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”. 

 

 

                                                             

 

 

 TITULLARI  I  AUTORITETIT  KONTRAKTOR 

Anisa Kaltanji 
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