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POSTA SHQIPTARE SH.A

Nr.______Prot Tiranë, më ___/___/ 2020

FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORIT EKONOMIK TË
SUKSESSHËM NË MARRËVESHJEN KUADËR

Dt. 07.01.2020

Për: Bashkimi i Operatoreve “Communication Progress shpk Nipt K01625001C

& Albtelekom shpk Nipt J61824053N Përfaqësuar me prokurë nga

“Communication Progress shpk Nipt K01625001C

Adresa: Rr. "Stanislav Zuber", Nd. 2, H.I9. Njësia administrative Nr. 7, 1023 Tiranë

* * *

Procedura e prokurimit: Referuar Urdhërit të Prokurimit Nr. 43, Datë 11.11.2019 me

objekt: “Blerje Internet - Intranet” Marrëveshje Kuadër, - me një operator ekonomik ku të

gjitha kushtet janë të përcaktuara - me afat për 2 vite”; me fond limit 85.824.000 (tetëdhjetë

e pesë milion e tetëqind e njëzetë e katër mijë) lekë pa t.v.sh., të vëna në dispozicion nga të

ardhurat e Shoqërisë “Posta Shqiptare” sh.a.,,me procedurë “E hapur”, me mjete

elektronike e cila u zhvillua më datë 17.12.2019, ora 10:00. [Referenca e dosjes nga

autoriteti kontraktor]

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-43323-11-13-2019

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Blerje Internet - Intranet” Marrëveshje Kuadër, - me

një operator ekonomik ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara - me afat për 2 vite”

Fondi Limit: 85.824.000 (tetëdhjetë e pesë milion e tetëqind e njëzetë e katër mijë) lekë pa

t.v.sh.

Burimi i financimit: Financuar nga të ardhurat e shoqërisë Posta Shqiptare sh.a.

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

favorshme;

Data e zhvillimit të procedurës së prokurimit: 17.12.2019, ora 10:00

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike Datë 18.11.2019

[46 ]

Njoftojmë se, ka qenë pjesëmarrës në procedurë këta ofertues me vlerat përkatëse të

ofruara:

http://www.postashqiptare.al


Adresa: Rr.“Reshit Çollaku”, Nr. 4, Tiranë, Tel: 042222315, Kodi Postar 1001, www.postashqiptare.al

Faqe 2
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1. Bashkimi i Operatoreve “Communication Progress shpk Nipt K01625001C & Albtelekom
shpk Nipt J61824053N me vlerë të ofertës 59.472.000 (pesëdhjetë e nëntë milion e
katërqind e shatëdhjetë e dy mijë ) lekë pa tvsh.

2. Operatori Ekonomik “Albanian Satellite Communications” sh.p.k. Nipt K621150181 me
vlerë të ofertës 76.250.000 (shtatëdhjetë e gjashtë milion e dyqind e pesëdhjetë mijë) lekë
pa tvsh.

3. Operatori ekonomik Abcom” shpk Nipt K11308001B i cili nuk ka paraqitur oferte
ekonomike.

Janë skualifikuar operatorët ekonomik të mëposhtëm:

1. Operatori Ekonomik “Albanian Satellite Communications” sh.p.k.

2. Operatori ekonomik “Atom” sh.p.k.

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme:

1.Operatori Ekonomik “Abcom” sh.p.k me Nipt K11308001B nuk ka paraqitur ofertë

ekonomike.

2. Operatori Ekonomik “Albanian Satellite Communications” sh.p.k. Nipt K621150181
me vlerë të ofertës 76.250.000 (shtatëdhjetë e gjashtë milion e dyqind e pesëdhjetë mijë)
lekë pa tvsh, nuk ptotësonte:

 Nuk plotësohet pika 2.1/b e kritereve të vecanta të kualifikimit pasi Deklarata

per paraqitje oferte te pavaruar – nuk eshte klikuar asnje nga alternativat (a

ose b)

 Nuk plotësohet pika 3.3.3 pasi mungon deshmia e partneritetit me
prodhuesit/distributorët e autorizuar të pajisjeve dhe shërbimeve për
optimizimin e performancës që kërkohen në specifikimet teknike

 Nuk plotësohet pika 3.3.5 e kritereve të veçanta të kualifikimit në të cilën
citohet : Nuk paraqitur deshmi per punonjes te certifikuar CCNP ose
ekuivalent, operatori Ekonomik nuk ka paraqitur asnjë çertifikim për
inxhinierët që plotësojnë kriterin e mësipërm.

 Nuk plotësohet pika 3.3.5 e kritereve të veçanta të kualifikimit në të cilën
citohet : nuk kane paraqitur deshmi per punonjes te certifikuar ITIL, operatori
Ekonomik nuk ka paraqitur asnjë çertifikim për inxhinierët që plotësojnë
kriterin e mësipërm.

 Nuk plotësohet pika 3.3.5 e kritereve të veçanta të kualifikimit në të cilën
citohet : Nuk kane paraqitur deshmi per punonjes te certifikuar ne teknologji
mbrojtje rrjeti. operatori Ekonomik nuk ka paraqitur asnjë çertifikim për
inxhinierët që plotësojnë kriterin e mësipërm.

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë Bashkimin e Operatoreve

“Communication Progress shpk Nipt K01625001C & Albtelekom shpk Nipt
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J61824053N, përfaqësuar me prokurë nga “Communication Progress shpk Nipt

K01625001C me Adresë: Rr. "Stanislav Zuber", Nd. 2, H.I9. Njësia administrative Nr. 7,

1023 Tiranë, se oferta e paraqitur, me vlerë 59.472.000 (pesëdhjetë e nëntë milion e

katërqind e shatëdhjetë e dy mijë ) lekë pa tvsh. lekë pa t.v.sh. është identifikuar si ofertë e

suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Autoriteti Kontraktor “Posta Shqiptare”

sh.a., Adresa: Rr, “Reshit Çollaku”, Nr. 4, Tiranë, sigurimin e kontratës, siç parashikohet

në dokumentat e tenderit, brenda 5 (pesë) ditëve nga dita e marrjes/publikimit të këtij

njoftimi për të lidhur draft marrëveshjen.

Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, kjo

procedurë prokurimi anulohet 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 23.12.2019.

Ankesa: Nuk ka.

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR
Laert Duraj
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