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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 TE  FITUESIT 

 

Date: ___.___.2022 

 

Drejtuar: “ATOM SHPK” NIPT: L22203042N; Adresa: Njësia Nr. 10, Rruga Islam Alla , Pallati 

nr.56, kati I, TIRANE 

 

Procedura e prokurimit: “Procedurën e Hapur” – Mallra 

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF - 23975-04-04-2022 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: "Blerje kompjutrash, paisje dhe licensa" 30 (tridhjetë) ditë 

nga data e nënshkrimit te kontrates.  
Publikime të mëparshme: Buletini i Njoftimeve Publike: Nr. 46 datë 11 Prill 2022. 

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 informojme se, në këtë procedurë kanë marrë pjesë Ofertuesit e 

mëposhtëm me këto vlera përkatëse të ofruara: 

 

1. OE ATOM SHPK me nipt L22203042N  me ofertë në vlerën  10.900.000 (dhjetë milion 

nëntëqind mijë)  lekë, pa tvsh 

2. OE LUMACOM SHPK me nipt L61502032M me ofertë në vlerën 11.020.000 (njëmbëdhjetë 

milion e njëzet mijë )  lekë, pa tvsh. 

 

Nga pjesërmarrësit janë skualifikuar Ofertuesit e mëposhtëm:  

 

OE LUMACOM SHPK me nipt L61502032M me ofertë në vlerën 11.020.000 (njëmbëdhjetë 

milion e njëzet mijë ) lekë, pa tvsh. 

Në dokumentacionin e dorëzuar KVO vërejti këto mungesa: 

1. Operatori ekonomik ofertues nuk ka paraqitur certifikaten ISO 9001 te kerkuar. 

2. Operatori ekonomik ofertues nuk ka deshmuar qe ka te pakten 1 (një) punonjës të 

punësuar për një periudhe jo me pak se 3-muaj si: a) Specialist te certifikuar nga prodhuesi per  
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pajisjet kompjutera, workstation qe do te ofrohen nga OE; b) Specialist te certifikuar nga 

prodhuesi per instalimin dhe konfigurimin e pajisjes Router qe do te ofrohen nga OE. 

3.  Operatori ekonomik ofertues nuk ka paraqitur autorizim nga prodhuesi, ose autorizim 

distributori i autorizuar nga prodhuesi 

 

Në përfundim të shqyrtimit të dokumentacionit të paraqitur, rezutoi se oferta e operatorit 

ekonomik, “LUMACOM SHPK”, nuk i përmbush të gjitha kriteret e kërkuara në Dokumentat e 

Tenderit dhe për rrjedhojë  KVO vendosi të s'kualifikoje këtë ofertë 

 

 

* * * 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë “ATOM SHPK” me nipt 

L22203042N  ; Adresa: Njësia Nr. 10, Rruga Islam Alla , Pallati nr.56, kati I, TIRANE, se oferta e 

paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej 10.900.000 (dhjetë milion e nëntëqind mijë) 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´. 

 
 

 

                                                  DREJTOR I PËRGJITHSHËM EKZEKUTIV 

 

                                                                              Pirro Vengu 

 

 

 

 

 

 

 

Konceptoi: O. Dalipi 

Miratoi:     A. Marku 
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