
REPUBLIKA E SHQIPERISË

MINISTRIA E BRENDSHME
DREJTORIA E PËRGJITHSHME E GJENDJES CIVILE

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT

Drejtuar:

Operatorit ekonomik: “Albanian Satellite Communications” SHPK me NIPT
K62115018I, adresa: Njesia bashkiake nr 6, rruga Fabrika e Qelqit, zona kadastrale 8230,
nr pasurie 2/63, godina qendrore, Tirane.

* * *

Procedura e prokurimit: Me negocim pa shpallje paraprake të njoftimit të kontratës, me
objekt: “Për shtimin e 42 pikave shtesë të shërbimit të gjendjes civile pranë materniteteve dhe
shtimin e kapaciteteve të Rrjetit të komunikimit online të shërbimit të gjendjes civile”.

Numri i referencës së procedurës: REF-01980-12-26-2018

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Për shtimin e 42 pikave shtesë të shërbimit të gjendjes civile
pranë materniteteve dhe shtimin e kapaciteteve të Rrjetit të komunikimit online të shërbimit të
gjendjes civile” , me fond limit 29,989,242.1 (njëzetenëntë milion e nëntëqindetetëdhjetenëntë
mijë e dyqindedyzetenjë pike një) lekë pa TVSH.

Publikime të mëparshme (nuk zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [-] [Numri -]

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  çmimi më i ulët X oferta ekonomikisht më e favorshme  

Njoftojmë se, kanë qenë pjesëmarrës në procedurë këta operatorë ekonomikë me vlerat përkatëse
të ofruara:

1) Albanian Satellite Communications SHPK K62115018I
Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Vlera: 29.898.400 (njëzetenëntë milion e tetëqindenëntëdhjetetetë mije e katërqind) lekë (pa
TVSH) (me numra dhe fjalë)

Janë s kualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhtëm:

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë “Albanian Satellite
Communications” SHPK me NIPT K62115018I, adresa: Njesia bashkiake nr 6, rruga Fabrika e
Qelqit, zona kadastrale 8230, nr pasurie 2/63, godina qendrore, Tirane, se oferta e paraqitur, me
një vlerë të përgjithshme prej 29.898.400 (njëzetenëntë milion e tetëqindenëntëdhjetetetë mije e
katërqind) lekë (pa TVSH), është identifikuar si oferta e suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Drejtorisë së Përgjithshme të Gjendjes Civile, në
Ministrinë e Brendshme, Tiranë, sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentet e
tenderit, menjëherë nga dita e publikimit të këtij njoftimi.

Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do të
konfiskohet sigurimi i ofertës suaj (nëse është kërkuar) dhe kontrata do t’i akordohet ofertuesit
vijues në klasifikimin përfundimtar, siç parashikohet në nenin 58 të Ligjit nr.9643 datë
20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar.



Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 27.12.2018

Ankesa: JO

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR


