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R E P U B L I K A   E   S H Q I P Ë R I S Ë 

 

AUTORITETI PORTUAL DURRËS 

DIVIZIONI JURIDIK 

 

Nr. _______ Prot.                                                                             Durrës, më  ____/____/2022 
 

 

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT 

( PAS PROCESIT TË ANKIMIT) 

 

Për: OE " Albtelecom" sh.a me NIPT J61824053N 

Adresa: Rruga "Muhedin Llagami", Kompleksi Square 21, TIRANE 

Procedura e prokurimit: “Procedurën e Hapur te Thjeshtuar – Sherbim 

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-07021-10-01-2021 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Shërbim Telefoni dhe Internet per 2 vjet” 24 (muaj) nga 

data e nënshkrimit të kontratës 

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): jo Buletini i Njoftimeve Publike  Nr. 148 datë 11 Tetor 

2021 

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  

oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar ne kosto  

oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në çmim   x   

 

Me anë të këtij Njoftimi ju informojmë se, në këtë procedurë kanë marrë pjesë Ofertuesit e 

mëposhtëm me këto vlera përkatëse të ofruara: 

 

1. OE " Albtelecom" sh.a me NIPT J61824053N me ofertë në vlerën 1.795.000 lekë pa tvsh 

(një milion e shtatëqind e nëntëdhjetë e pesë mijë) lekë, pa tvsh. Adresa: Rruga "Muhedin 

Llagami", Kompleksi Square 21, TIRANE 

2. OE "Nisatel" sh.p.k; NIPT K26330201T  me oferte në vlerë 1.982.800 lekë pa tvsh (një 

milionë e nëntëqind e tetëdhjetë e dy mijë e tetë qind ) lekë, pa tvsh. Adresa: Lagjja 

"Pavarësia" Kulla e parë tek Rrethi Skelë kati 2,  VLORE 

3. OE Vodafone Alb me NIPT K11715005L me oferte në vlerë 2.160.000 (dy milion e 

njeqind e gjashtëdhjetë mijë) lekë pa tvsh; Kashar KASHAR Autostrada Tirane- Durres, 

Rruga Pavaresia, Nr.61, Kashar, Tirane 
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4. BOE ATU& Digicom me NIPT L01425001U me ofertë në vlerën 2.500.000 ( dy milion e 

peseqind mijë) lekë pa tvsh; Njësia Administrative Nr. 2, Ndërtesa Nr. 12, Rruga "Papa 

Gjon Pali II -të, Ndërtesa "ABA Business Center" Kati i 19, Zyra Nr. 1901 TIRANE 

Nga pjesërmarrësit janë skualifikuar Ofertuesit e mëposhtëm: 

 

 Nuk eshte skualifikuar asnje operator ekonomik 

 

*  *  * 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë se oferta e paraqitur nga OE 

"Albtelecom" sh.a me NIPT J61824053N me ofertë në vlerën 1.795.000 lekë pa tvsh (një milion 

e shtatëqind e nëntëdhjetë e pesë mijë) lekë, pa tvsh. Adresa: Rruga "Muhedin Llagami", 

Kompleksi Square 21, TIRANE, është identifikuar si oferta e suksesshme.   

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë "Autoritetit Portual Durres , Rruga "Tregetare"; Lagjia nr. 

1, Durres." ; sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 10 ditëve nga dita e 

marrjes/publikimit të këtij njoftimi.  

 

Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose nuk dorëzon sigurimin e kontratës brenda afatit 

përfundimtar tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do të konfiskohet sigurimi i ofertës suaj) dhe kontrata 

do t’i akordohet ofertuesit vijues në klasifikimin përfundimtar, oferta e të cilit është dorëzuar me një vlerë 

të përgjithshme prej [vlera përkatëse e shprehur në fjalë dhe shifra], siç parashikohet në nenin 83 të 

Ligjit nr. 162/2020 “Për prokurimin publik”.  

 

Ankesat:    
 

Në datën 07.10.2021, shoqëria “ALBtelecom” sh.a ka paraqitur pranë Autoritetit Kontraktor 

formularin e ankesës nr. 5377 prot date 06.10.201 ne lidhje me dokumentat standarte të tenderit, 

protokolluar në Autoritetin Portual Durrës me nr. 3322 prot. date 07.10.2021.  

      Me shkresën Nr. 3320/1 Prot., datë 18.10.2021, i është kthyer përgjigje shoqërisë Albtelecom” 

sh.a, mbi vendimin e marrë nga Komisioni për shqyrtimin e ankesës, i cili vendosi te mos 

pranojë ankesen e paraqitur nga operatori ekonomik i sipërcituar. 

 KPP eshte shprehur me vendim nr. 886/2021 Prot, date 11.11.2021 duke pranuar ankesen e "OE 

Albtelecom" 

 Me date  18.11.2021, u publikua në sistem shtojca me modifikime ne dokumentat e tenderit duke 

pasqyruar vendimin e Komisionit Prokurimit Publik Nr. 886/2021 Prot, date 11.11.2021 

      KPP eshte shprehur me vendim nr. 939/2021 date 24.11.2021 per te vijuar me hapat e 

metejshme. 

 

 

                                                                  

     DREJTOR I PËRGJITHSHËM EKZEKUTIV 

 

        Pirro Vengu 

 

 

 

Konceptoi:    S. Mece 

Pranoi:          O. Dalipi 

Konfirmoi:    A. Mark 
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