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ILLYRIAN GUARD SH.A. 

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT paraprak 

Drejtuar: [Albtelecom Sh.a Rruga “Muhedin Llagami”,kompleksi “square 21”,Tiranë] 

 

Procedura e prokurimit/lotit:Procedure e hapur e thjeshtuar 

Numri i procedurës / referenca e Lotit: Ref-41524-09-13-2022 “Internet për sistemin e 

vëzhgimit dhe alrmit” 

Buletini i Njoftimeve Publike [14/09/2022] [Ref-41524-13-2022]  

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 Albtelecom Sh.A                                                                                    NIPT J61824053N      

One Telecommunication                                                                                    NIPT J61814094W 

    

Vlera 4,651,200 (Kater milion e gjashteqind e pesedhjete e një mije e dyqind leke).        

2.Abissnet Sh.a                                                                            NIPT K01417001C               

Vlera  4,896,000 (Kater milion e tetëqind e nentedhjete e gjashtë mijë lekë). 

3.Mc Networking                                                                                               NIPT L71807031Q 

Vlera 5,059,200 (Pesë milion e pesëdhjete e nënte mijë e dyqind lekë). 

 4.Vodafone Albania                                                                                          NIPT K11715005L     

Vlera 4,847,040 (Katër milion e tetëqind e dyzet e shtatë mije e dyzet)  lekë pa TVSH. 

5.Albaninan Satellite Communications                                                             NIPT K62115018I 

Vlera 5,116,320 (Pese miion e njëqind e gjashtëmbedhjetë mijë e treqind e njëzet) lekë pa TVSH. 

 

 

Nga pjesërmarrësit janë skualifikuar Ofertuesit e mëposhtëm: 
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1.Vodafone Albania                                                                                           NIPT K11715005L     

Vlera 4,847,040 (Katër milion e tetëqind e dyzet e shtatë mije e dyzet)  lekë pa TVSH 

 Operatori Ekonomik ka ngarkuar në SPE fatura për shërbime të ngjashme por në kundërshtim 

me kriterin e përcaktuar në DST ku citohet se “Kur sherbimi i se njejtes natyre eshte realizuar me 

subjekte private, Operatori Ekonomik do ta vertetoje kete sherbim duke paraqitur kontraten e 

lidhur me subjektet private te shoqeruar me faturen/at tatimore te shitjes ku shenohen 

datat,shumat dhe sherbimet e realizuara”, OE nuk ka ngarkuar në SPE Kontrata por vetëm fatura. 

Gjithashtu OE nuk ka ngarkuar në SPE asnjë dokument që vërteton se ka OE disponon staf  prej 

5 personash teknik, në DST janë kërkuar edhe kontratat e punës por OE nuk i ka ngarkuar. - 

Faza: Kriter i pergjithshem 

Operatori Ekonomik ka ngarkuar në SPE fatura për shërbime të ngjashme por në kundërshti me 

kriterin e përcaktuar në DST ku citohet se “Kur sherbimi i se njejtes natyre eshte realizuar me 

subjekte private, Operatori Ekonomik do ta vertetoje kete sherbim duke paraqitur kontraten e 

lidhur me subjektet private te shoqeruar me faturen/at tatimore te shitjes ku shenohen 

datat,shumat dhe sherbimet e realizuara”,  

2.Albaninan Satellite Communications                                                              NIPT K62115018I 

Vlera 5,116,320 (Pese miion e njëqind e gjashtëmbedhjetë mijë e treqind e njëzet) lekë pa TVSH. 

Oe ka paraqitur në SPE ISO-9001, për menaxhimin e cilësisë e cila ka humbur afatin e 

vlefshmërisë në datën 19.04.2022 - Faza: Kriter i pergjithshem. 

*  *  * 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë [BOE Albtelecom Sh.A dhe One 

Telecommunication], se oferta e paraqitur me vlerë totale prej 4,651,200 (Kater milion e 

gjashteqind e pesëdhjetë e një mije e dyqind lekë). 

Eshtë 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´. 

 

Shënim 

Vonesa për publikimin paraprak te fituesit është bërë pasi KPP kishte pezulluar 

proceduren me Nr: Ref-41524-09-13-2022 “Internet për sistemin e vëzhgimit dhe alarmit” 

me numër vendimi 997/2022, datë 11/10/2022, protokolluar pranë AK me nr. 1349/30, datë 

14/10/2022,  për shkak të ankesës së operatorit ekonomik “Albtelecom Sha” me nr. 3524, 

datë 16/09/2022, protokolluar pranë AK me nr.1349/25 datë 20/09/2022. AK shqyrtoi 

ankesën e OE, duke i kthyer përgjigje KPP me shkresën me nr. 1349/39  për heqjen nga 

pezullimi të procedurës së lartpërmendur. KPP  mori vendimin me nr. 1227/2022, datë 
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09/12/2022 e protokolluar pranë AK me nr.1349/43, datë 15/12/2022 ku vendosi lejimin e 

hapave të metejshëm të procedurës.  
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