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                                               REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

                   UJËSJELLËS KANALIZIME TIRANË SH.A. 

                                 DREJTORIA E PROKURIMEVE 

                                   SEKTORI I SHËRBIMEVE DHE MALLRAVE 

 

 

Nr._________Prot                                                                         Tiranë, më ____/____/2021 

 

 

FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORËVE EKONOMIKË TË SUKSESSHËM 

NË MARRËVESHJEN KUADËR 

 

Për: “Albtelecom sh.a”. 

Adresa:  Tiranë -  Kashar  Autostrada Tiranë - Durrës, km.7.   

                                                  * * * 

Procedura e prokurimit:  “Shërbim Interneti për UKT sh.a” 

 

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-78122-11-10-2020 

 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Shërbim Interneti për UKT sh.a” me fond limit 

3,919,978(tre milion e nëntëqind e nëntëmbëdhjetë mijë e nëntëqind e shtatëdhjetë e tetë)lekë pa 

tvsh,  Marrëveshje Kuadër me një operator ekonomik ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara. 

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

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

Njoftojmë se, kanë qenë pjesëmarrës në procedurë këta operatorë ekonomikë, me shumatoren e 

çmimeve për njësi të ofruar/ me vlerat përkatëse të ofruara: 

 

1.“ Albtelecom”  sh.a                                     J61824053N 

 

Emri i Shoqërisë                                        Nr.Nipti 

 

Vlera 3.100.346,5 (tre milion e njëqind mijë e treqind e dyzetë e gjashtë presje pesë) lekë pa 

tvsh. 

 

2. “Vodafone” sh.a                                          K11715005L 

       

Emri i Shoqërisë                                        Nr.Nipti 

 

 

Vlera 3.200.160 (tre milion e dyqind mijë e njëqind e gjashtëdhjetë) lekë pa tvsh. 
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Janë skualifikuar operatorët ekonomikë te  mëposhtëm: 

 

 Nuk ka operatorë ekonomikë të skualifikuar për proçedurën objekt prokurimi. 

* * * 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë se jane identifikuar si operatorë 

ekonomikë të suksesshëm: 

 

1.“ Albtelecom”  sh.a                                     J61824053N 

 

Emri i Shoqërisë                                        Nr.Nipti 

 

Vlera 3.100.346,5 (tre milion e njëqind mijë e treqind e dyzetë e gjashtë presje pesë) lekë pa 

tvsh. 

 

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqiteni pranë UKT sh.a pranë Drejtorisë së Prokurimeve  brenda  

60 (gjashtëdhjetë) ditëve nga dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi për të lidhur draft 

marrëveshjen. 

 

       

Njoftimi i klasifikimit:10.02.2021 

 

Ankesa: JO 
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