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Nr. ……………………… Prot      Tiranë, më ____.____. 2022 

Lutemi referoni këtë numër në përgjigje  
 

 

 

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT 

 

 

Drejtuar: Bashkimit të operatorëve  ekonomik “ISEC” sh.p.k, NIPT L41309004L, & “A-T-D 

Albanian Technology Distribution” sh.p.k NIPT L21811033B me adresë: Rruga “Kodra e Diellit, 

Apartamenti 27, Shkalla 2, Kati 5 , Farkë e Vogël, Tiranë. 

Procedura e prokurimit/lotit: Procedurë e hapur mbi kufirin e lartë monetar-  mallra. 

Numri i procedurës / referenca e Lotit: NR.REF-32316-06-09-2022. 

Përshkrimi i shkurtër i kontratës: “Furnizim  vendosje i komponentëve plotësues për sistemin 

satelitor të parashikimit meteorologjik, Faza II”. 

 

Kohëzgjatja e kontratës:  

 

 Afati kohor për furnizimin dhe vendosjen e komponentëve plotësues do të jetë 10 (dhjetë) muaj, 

nga data e nënshkrimit të kontratës.  

 Mirëmbajtja e sistemit do të jetë 48 (dyzetë e tetë) muaj nga momenti i lëshimit të Çertifikatës së 

marrjes në dorëzim të sistemit.                                                        

Publikimet e mëparshme: Buletini i Njoftimeve Publike Nr.76, datë 13/06/2022.  

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit: Oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në çmim.  

Me anë të këtij njoftimi ju informojmë se, në këtë procedurë kanë marrë pjesë ofertuesit e mëposhtëm 

me këto vlera përkatëse të ofruara: 

 

1- Bashkimi i Operatorëve Ekonomik “ISEC” sh.p.k, NIPT  L41309004L & “A-T-D Albanian 

Technology Distribution” sh.p.k, NIPT L21811033B, me ofertë ekonomike 148,990,000 (Njëqind e 

dyzet e tetëmilion e nëntëqind e nëntëdhjetëmijë) Lekë pa TVSH. 

2- Operatori Ekonomik “Intracom- Telecom Albania” sh.p.k, NIPT K12006001H, nuk ka paraqitur 

ofertë ekonomike. 

Nga pjesërmarrësit është skualifikuar ofertuesi i mëposhtëm: 

I- Operatori Ekonomik “Intracom- Telecom Albania” sh.p.k, NIPT K12006001H, pasi: ka paraqitur 

vetëm profilin e kompanisë. Nuk ka paraqitur asnjë dokumentacion për plotesimin e kritereve për 

kualifikim dhe nuk ka paraqitur ofertë ekonomike. 
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*  *  * 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë bashkimin e operatorëve ekonomik 

“ISEC” sh.p.k, NIPT  L41309004L & “A-T-D Albanian Technology Distribution” sh.p.k, NIPT 

L21811033B me adresë: Rruga “Kodra e Diellit, Apartamenti 27, Shkalla 2, Kati 5 , Farkë e Vogël, 

Tiranë, se oferta e paraqitur me vlerë totale prej 148,990,000 (Njëqind e dyzet e tetëmilion e 

nëntëqind e nëntëdhjetëmijë) Lekë pa TVSH, është identifikuar si Oferta e suksesshme. 

 

Me publikimin e këtij njoftimi, fillojnë afatet e ankimit sipas përcaktimeve në nenin 110 të Ligjit Nr. 

162/2020, datë 23/12/2020, “Për Prokurimin Publik”. 

 

 

 

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR  

                                                                                                    

                                                                                                                    Ergys  Verdho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


