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Nr. ……………………… Prot   Tiranë, më ____.____. 2022 

Lutemi referoni këtë numër në përgjigje  

     

 

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT 

 

Drejtuar: A-T-D - ALBANIAN TECHNOLOGY DISTRIBUTION sh.p.k NIPT L21811033B, 

Adresa: Rruga Pjetër Bogdani, Nr.10, Kati 3, Apartamenti 10, Tiranë. 

 

Procedura e prokurimit/lotit: E hapur mbi kufirin e lartë monetar, shërbime. 

Numri i procedurës/referenca e Lotit: REF- 15606-12-17-2021 

Përshkrimi i shkurtër i kontratës: Objekti: "Shërbimi i enkriptimit të komunikimit. Siguria 

kibernetike në infrastrukturë kritike". 

Kohëzgjatja e kontratës: 5 (pesë) muaj implementimi i paisjeve dhe përmirësimit të rrjetit dhe 48 

(dyzet e tetë) muaj periudha e mirëmbajtjes për zgjidhjen e implementuar. 

Publikimet e mëparshme (nëse është rasti): Buletini i Njoftimeve Publike, Data 28.10.202,  

Numri 187.  

 

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  

 

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. A-T-D - ALBANIAN TECHNOLOGY DISTRIBUTION sh.p.k             L21811033B      

          Emri i plotë i shoqërisë                                  Numri i NIPT-t   

 

Vlera:   42 986 880 (Dyzet e dy milion e nëntëqind e tetëdhjetë e gjashtë mijë e tetëqind e 

tetëdhjetë) lekë pa TVSH. 

 

Nga pjesërmarrësit janë skualifikuar Ofertuesit e mëposhtëm: NUK  KA 

 

*  *  * 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë: A-T-D - ALBANIAN 

TECHNOLOGY DISTRIBUTION sh.p.k NIPT L21811033B, Adresa: Rruga Pjetër Bogdani, 

Nr.10, Kati 3, Apartamenti 10, Tiranë, se oferta e paraqitur me vlerë totale prej 42 986 880 
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(Dyzet e dy milion e nëntëqind e tetëdhjetë e gjashtë mijë e tetëqind e tetëdhjetë) lekë pa TVSH / 

totali i pikëve të marra [_____] është identifikuar si Oferta e suksesshme. 

 

Përsa i përket afateve të ankimit, referuar nenit 96 pika 2 gërma (b) të Ligjit Nr.162 datë 

23/12/2020 “Për Prokurimin Publik”, ku citohet se “Periudha e pritjes, e parashikuar në pikën 1 

të këtij neni, nuk zbatohet në rastin e procedurave me një ofertues të vetëm, i cili është 

kualifikuar dhe shpallur fitues”, për procedurën e sipërcituar, duke qenë se ka pasur vetëm një 

ofertues të kualifikuar dhe të shpallur fitues, nuk aplikohet periudha e pritjes. 

 

  

   

 

                                                                      TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR 

                                                                                    Ergys Verdho 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


