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OPERATORI I SISTEMIT TË TRANSMETIMIT 

DREJTORIA E PROKURIMEVE 

Nr.________ Prot.                                                   Tiranë, më___.___.2022 

 

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT 

 

Drejtuar:  OE “A-T-D - ALBANIAN TECHNOLOGY DISTRIBUTION” sh.p.k. 

  me NIPT L21811033B 

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

 

Procedura e prokurimit: “Procedurë e hapur e thjeshtuar” – me mjete elektronike – 

Shërbime 

Numri i procedurës/referenca e Lotit: REF-16792-12-30-2021 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Upgrade dhe rinovim i suportit të sistemit GPS”. 

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike, Data 

31.12.2021, Nr. 192. 

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit: Oferta ekonomikisht më e favorshme, bazuar në 

çmim. 

 

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 “A-T-D - ALBANIAN TECHNOLOGY DISTRIBUTION” sh.p.k. me NIPT 

L21811033B 

Vlera 880,100 (tetëqind e tetëdhjetë mijë e njëqind) Lekë pa TVSH. 

2. OE “Novago Group Albania” sh.p.k. me NIPT L92313031M 

Vlera 923,637 (nëntëqind e njëzet e tre mijë e gjashtëqind e tridhjetë e shtatë) Lekë pa 

TVSH. 

3. OE “Land & Co” sh.p.k.   me NIPT J87730202A 

Vlera 1,080,000 (një milion e tetëdhjetë mijë) Lekë pa TVSH. 

4. OE “VODAFONE ALBANIA” sh.a.  me NIPT K11715005L 

Pa ofertë ekonomike. 
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Nga pjesërmarrësit janë skualifikuar Ofertuesit e mëposhtëm: 

1. OE “Novago Group Albania” sh.p.k., me NIPT L92313031M, për arsye se: 

 Operatori Ekonomik nuk ka plotësuar pikën 1/a të DT, pasi nuk ka paraqitur 

formularin e vetëdeklarimit sipas shtojcës 9 të DT. 

 Nuk ka plotësuar kriterin 2.2.1 të DT, pasi nuk ka paraqitur bilancin kopje sipas 

kërkeses së DT por ka paraqitur vetëm vërtetim tatimor. 

 Nuk ka plotësuar pikën 2.3.5 të DT, pasi ka paraqitur dokumentet e inxhinierit por 

nuk i ka reflektuar këto informacione në Formularin 9 sipas DT. 

2. OE “Land & Co” sh.p.k., me NIPT J87730202A, për arsye se: 

 Operatori ekonomik nuk ka plotësuar kriterin 2.3.1 sipas DT, pasi nuk ka paraqitur 

fatura për shërbimin e GPS por vetëm për shitjen e tyre. 

3. OE “VODAFONE ALBANIA” sh.a., me NIPT K11715005L, për arsye se: 

 Nuk ka plotësuar kriterin 1/b, Sigurimin e Ofertës, sipas Shtojcës 3, pasi nuk ka 

paraqitur sigurimin e ofertës sipas DT. 

 Nuk ka plotësuar kriterin Shtojca 1, pasi nuk ka paraqitur formularin e Ofertës 

ekonomike sipas DT. 

 Nuk ka plotësuar kriterin 2.3.3 të DT, pasi Certifikata ISO është vetëm në gjuhën 

angleze. 

 Nuk ka plotësuar kriterin 2.3.4 të DT, pasi nuk ka paraqitur katalogun e prodhuesit 

sipas DT. 

 

* * * 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë e OE “A-T-D - ALBANIAN 

TECHNOLOGY DISTRIBUTION” sh.p.k., me NIPT L21811033B, Adresa: Rruga 

Rruga “Pjetër Bogdani”, Nr. 10, Kati 3, Apartamenti 10, Tiranë, se oferta e paraqitur me 

vlerë totale prej 880,100 (tetëqind e tetëdhjetë mijë e njëqind) Lekë pa TVSH, është 

identifikuar si Oferta e suksesshme. 

Me publikimin e këtij njoftimi, fillojnë afatet e ankimit sipas përcaktimeve në nenin 109 

të  Ligjit Nr. 162/2020, datë 23.12.2020, “Për prokurimin publik”. 

 

ADMINISTRATORI I OST SH.A. 

 

                    Skerdi Drenova   

 

mailto:info@ost.al
http://www.ost.al/

