
 

Adresa: Rruga Lord Bajron nr.70 Laprakë ,Tiranë, Albania, www.urgjenca.gov.al, e mail:info@urgjenca.gov.al 

 

 

 

Nr._____Prot                                                                        Tiranë, më  ______ . _____ 2020   

  

 FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORËVE EKONOMIKË TË 

SUKSESSHËM NË MARRËVESHJEN KUADËR 

 

[Data]: ______.05.2021 

 

Për: ALBTELECOM SH.A 

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

Procedura e prokurimit: Marrëveshje kuadër,  Kerkesë për propozim 

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-93442-04-19-2021 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: Shërbim mobile 

Marreveshje Kuader - me nje operator ekonomik ku te gjitha kushtet jane te 

percaktuara - me afat 12 muaj 

Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri] datë 26.04.2021, nr.62 

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. Albetelecom                                            J61824053N 

      Emri i plotë i shoqërisë     numri i NIPT-it    

 

Shumatorja e çmimeve për njësi të ofruar/vlera 1.416,67  (njëmijë e katërqind e 

gjashtëmbëdhjetë presje gjashtëdhjetë e shtatë) lekë pa TVSH , totali 1.457.000 (njëmilionë 

e katërqind e pesëdhjetë e shtatë mijë) 



 

Adresa: Rruga Lord Bajron nr.70 Laprakë ,Tiranë, Albania, www.urgjenca.gov.al, e mail:info@urgjenca.gov.al 

 

         (me numra dhe fjalë) 

 

Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhëm:-- 

Perkatësisht për arsyet e mëposhtme:--- 

 

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

ekonomikë të suksesshëm: 

1 Albetelecom                                            J61824053N 

      Emri i plotë i shoqërisë    numri i NIPT-it   

Shumatorja e çmimeve për njësi të ofruar/vlera  1.416,67  (njëmijë e katërqind e 

gjashtëmbëdhjetë presje gjashtëdhjetë e shtatë) lekë pa TVSH , totali 1.457.000 (njëmilionë 

e katërqind e pesëdhjetë e shtatë mijë) 

 

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqiteni pranë [emri dhe adresa e autoritetit kontraktor dhe 

referenca e kontaktit], brenda 5 ditëve nga dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi për të 

lidhur draft marrëveshjen. 

 

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë  30.04.2021 

 

Ankesa: ka ose jo  JO 

(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë ___________________________ 

 

 

 

DREJTOR 

Skënder Brataj 

 

 

 

 

 

  


