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Nr. prot. _________                    Tiranë___/___/2022 

 

 

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT 

 

 

18.07.2022 

Drejtuar: Bashkimit të Operatorëve Ekonomik: “Air Communication” sh.p.k. dhe “ENAV” 

S.PA, me adresë: Njësia Nr. 2, Rruga “Xhorxhi Martini”, Vila Nr. 16, Kati përdhe, Apartamenti 

2, Tiranë. 

Procedura e prokurimit/lotit: Procedure e hapur, ndërmjet kufirit të ulët dhe të lartë monetar. 

Numri i procedurës/referenca e Lotit: REF-34098-06-23-2022 

Përshkrimi i shkurtër i kontratës: “Shpenzime për Flight Check”, me fond limit 12,966,667 

(dymbëdhjetë milion e nëntëqind e gjashtëdhjetë e gjashtëmijë e gjashtëqind e gjashtëdhjetë e 

shtatë) lekë pa tvsh. 

Kohëzgjatja e kontratës do të jetë: 12 muaj nga data e nënshkrimit të kontratës. 

Publikimet e mëparshme (nëse është rasti): Buletini i Njoftimeve Publike nuk ka  

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. BOE: “Air Communication” sh.p.k. me nr. Nipti: L32409042E dhe “ENAV” S.P.A me nr. 

Identifikimi 02152021008. 

Vlera: 12,707,333.66 (dymbëdhjetë dhjetë milion e shtatëqind e shtatë mijë e treqind e tridhjetë 

e tre pikë gjashtëdhjetë e gjashtë) lekë pa tvsh. 

Nga pjesërmarrësit janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm: Ska 

* * * 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë: BOE “Air Communication” sh.p.k. 

dhe “ENAV” S.PA, me adresë: Njësia Nr. 2, Rruga “Xhorxhi Martini”, Vila Nr. 16, Kati 

përdhe, Apartamenti 2, Tiranë, se oferta e paraqitur me vlerë totale prej 12,707,333.66 
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(dymbëdhjetë dhjetë milion e shtatëqind e shtatë mijë e treqind e tridhjetë e tre pikë 

gjashtëdhjetë e gjashtë) 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 

LAURETA OMERI 

 
 

 

 

 

 

 

Konceptoi Sp. Prokurime: E. Lleshi  

Pranoi Përgj.Prokurime:    D. Basha 

Konfirmoi Dr.Div.Adm:    A. Dedja                        


