
 

 

 

________________________________________________________________________________ 

ILLYRIAN GUARD SH.A. 

 

  

Nr.____ prot                               Tiranë ____.____.2020 

                                                                                                  
                                   

FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT 

  

Drejtuar: ALBtelecom  

 

                          Tiranë Kashar Autostrada Tiranë - Durrës, km.7 

 

Procedura e prokurimit: Kërkesë për Propozim me mjete elektronike. 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: Blerje Sherbimi Karta GPRS dhe  SIM,  

Marveshje  kuadër me një operator me kohëzgjatje 48 muaj 

Nr.References : REF-76446-10-22-2020 

Burimi i Finacimit: Të ardhura të vetat 

Fondi limit: 6.255.968 (gjashtë milion e dyqind e pesëdhjetë e pesë mijë e nëntëqind e 

gjashtëdhjetë e tetë) lek pa TVSH 

Afati për lëvrimin e mallit: 5 dite, 

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet):Buletini i Njoftimeve Publike[  ] [  ] 

Njoftojme se, kanë qënë pjesemarrës në procedurë këta ofertues me vlerat perkatëse të ofruara: 

 

1. Albtelecom                                                                         

                                                                                          J61824053N         

 Emri i plotë i shoqërisë       numri i NIPT-it    

Çmimi total i ofertës pa TVSH është 3.360.000 (tre milion  e treqind  e gjashtëdhjet mijë ) 

lekë pa tvsh . Nuk ka pasur tërheqje apo modifikim ofertash nga kjo shoqëri. 

2. One Telecommunications                                             J61814094W    

                                                                                          numri i NIPT-it           

 Çmimi total i ofertës pa TVSH është 4.735.968 (katër milion e shtatëqind e tridhjetë e pesë 

mijë e nëntëqind e gjashtëdhjetë e tetë) lekë pa tvsh. Nuk ka pasur tërheqje apo modifikim 

ofertash nga kjo shoqëri. 

 

3. Vodafone Albania                         K71401004 W 

 Emri i plotë i shoqërisë            numri i NIPT-it 
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Çmimi total i ofertës pa TVSH është 6.183.999 (gjashtë  milion e njëqind e tetëdhjetë e tre  

mijë e nënëtëqind e nëntëdhjetë e nentë ) lekë pa tvsh Nuk ka pasur tërheqje apo 

modifikim ofertash nga kjo shoqëri. 

Jane s’kualifikuar ofertuesit e meposhtem: 

Nuk ka patur operatorë të skualifikiuar 

 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur,  

ALBtelecom Sha  me adresë: Tiranë Kashar Autostrada Tiranë - Durrës, km.7 oferta e 

paraqitur prej ketij operatori, me çmim 3.360.000 (tre milion  e treqind  e gjashtëdhjet mijë ) lekë 

është identifikuar si oferta e suksesshme. 

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Illyrian Guard sh.a me Adresë: Sauk Tiranë, kopjen e 

nënshkruar të formularit të kontratës dhe të sigurimit të kontratës, siç parashikohet në 

dokumentat e tenderit, brenda 5 (pesë) ditëve nga dita e marrjes së këtij njoftimi.  

Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, kontrata do ti 

akordohet operatorit ekonomik të renditur të dytit siç parashikohet në nenin 58 të ligjit për 

prokurimet publike nr.9643 date 20.11.2006. 

 

Ankesa:  - Po , 

Në datë 01.12.2020 ka përfunduar vlerësimi. Në datë 09.12.2020 ka ardhur një ankesë (e cila 

është marrë në shqyrtim sepse plotësonte afatin ligjor pasi data 08.12.2020 përkonte me ditë 

pushimi zyrtar). Në datë 14.12.2020 i është kthyer përgjigje operatorit nga AK.  

Janë ezauruar afatet ligjore dhe vendimi nuk është ankimuar në Komision të Prokurimit Publik. 

 

Njoftimi i klasifikimit  01.12.2020               

 

 

 

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rruga e Elbasanit, pranë Akademisë së Sigurisë, Sauk, Tiranë 1016, Shqipëri 

website: www.illyrianguard.al / E-mail info@illyrianguard.al 

http://www.illyrianguard.al/
mailto:info@illyrianguard.al
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