REPUBLIKA E SHQIPËRISË

UJËSJELLËS KANALIZIME TIRANE SH.A.
DEPARTAMENTI LIGJOR DHE PROKURIMEVE
DREJTORIA E PROKURIMEVE
SEKTORI I SHËRBIMEVE DHE MALLRAVE

Nr. _______ Prot.

Tiranë , më ___/___/2022

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT

Drejtuar: “ABISSNET” Sh.a
Adresa: Tirane Tirane TIRANE Njesia Bashkiake Nr.5, Rruga Ismail
Qemali, Pallati 18, Kati II.

Procedura e prokurimit/lotit: Procedurë e hapur- e thjeshtuar- Shërbim, Marrëveshje
Kuadër me një operator ekonomik ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara.
Numri i proçedurës / referenca e Lotit: REF-23552-03-30-2022
Përshkrimi i shkurtër i kontratës: “Shërbim interneti pë UKT sh.a“me fond 4,003,700 (katër
milionë e tre mijë e shtatëqind) lekë pa TVSH: 12 muaj nga nënshkrimi i marrëveshjes kuadër.

Publikimet e mëparshme (nëse është rasti): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]
Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:
oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar ne kosto
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.ABISSNET SH.A

K01417001C

Emri i plotë i shoqërisë

Numri i NIPT-t

Vlera 2.408.182 (dy million e katerqind e tete mije e njeqind e tetedhjete e dy ) lekë pa tvsh.

2. ALBETECOM SH.A

J61824053N

Emri i plotë i shoqërisë

Numri i NIPT-t

Vlera

2.432,385,55 (dy million e katerqind e tridhjete e dy mije e treqind e tetedhjete e pese
presje pesedhjete e pese ) lekë pa tvsh.

3. TIBO Communications & TIBO
Emri i plotë i shoqërisë

J82229005F&L31708013Q
Numri i NIPT-t

Vlera 2.443,310 (dy million e katerqind e dyzet tre mije e treqind e dhjete lekë pa tvsh.
4. VODAFONE ALBANIA

Sh.a

Emri i plotë i shoqërisë

K11715005L
Numri i NIPT-t

Vlera 2.595,150 (dy million e peseqind e nentedhjete e pese mije e njeqind e pesedhjete ) lekë pa
tvsh.

5. DIGICOM Sh.p,k
Emri i plotë i shoqërisë

L42018012R
Numri i NIPT-t

Vlera 2.666.400( dy million e gjashteqind e gjashtedhjete e gjashte mije e katerqind) leke pa tvsh
Nga pjesërmarrësit janë skualifikuar Ofertuesit e mëposhtëm:

1. TIBO Communications & TIBO
Emri i plotë i shoqërisë

J82229005F&L31708013Q
Numri i NIPT-t

Vlera 2.443,310 (dy million e katerqind e dyzet tre mije e treqind e dhjete lekë pa tvsh.

Skualifikohet se nuk ka permbushur piken 2.2.2 te kritereve te vecanta te kualifikimit

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë “ABISSNET SH.A
me adresë Tirane Tirane TIRANE Njesia Bashkiake Nr.5, Rruga Ismail
me ofertë 2.408.182 (dy million e katerqind e tete mije e njeqind e tetedhjete e dy ) lekë pa tvsh.
se 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´.

