
 
 

                                              REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

           UJËSJELLËS KANALIZIME TIRANE SH.A. 

                     DREJTORIA E PROKURIMEVE 

                 SEKTORI I SHËRBIMEVE DHE MALLRAVE 

 

 

 

 

Nr. _______ Prot.                 Tiranë , më ___/___/2021 

 

 

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT 

 

 

Drejtuar : EA Solutions sh.p.k   

Adresa:  Tirane Dajt,Rruga Fresku,pallati Trebeshina,shkalla 2 Ap,6 

 

Procedura e prokurimit/lotit: “Procedurë e hapur e thjeshtuar-Shërbim””.  

Numri i procedurës/referenca e Lotit: REF-14308-12-07-2021  

Përshkrimi i shkurtër i kontratës: “Shërbim dhe mirëmbajtje  e sistemit te biletarisë”. me fond 

limit 1.982.400 (një milion e nëntëqind e tetëdhjetë e dy mije e katërqind) lekë  pa TVSH. 

 

Publikimet e mëparshme (nëse është rasti): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]  

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  

oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në 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. PRIMUS ALBANIA SH.P.K                                                         L42202028V 

          Emri i plotë i shoqërisë                      Numri i NIPT-t 

   

 Vlera 1.846.944 (një million e teteqind e dyzet e gjashtë mije e nëntëqind e dyzet e        katër) 

lekë pa tvsh. 

 (e shprehur në shifra dhe fjalë) 



 

2. ”FIRST  SH.P.K”                                                                                K82020002A 

Emri i plotë i shoqërisë                       Numri i NIPT-it 

   

Vlera  1.883.280 (nje million e teteqind e tetedhjete e tre mije e dyqind e tetedhjete) lekë pa 

tvsh. 

 

(e shprehur në shifra dhe fjalë) 

 

3. EA solutions                                                                                        L72218041Q 

Emri i plotë i shoqërisë                                                                           Numri i NIPT-it 

 

Vlera   1.883.520 (një million e tetëqind e tetëdhjetë e tre e pesëqind e njëzet ) lekë pa tvsh. 

(e shprehur në shifra dhe fjalë) 

4. MELLON ALBANIA” sh.p.k                                                               K41926002F 

Emri i plotë i shoqërisë                                                                            Numri i NIPT-it   

 

Vlera  1.922.928 (një million  e nëntëqind e njezet  e dy mije nenteqind e njezet e tete ) lekë pa 

tvsh. 

 

 

Janë skualifikuar Operatorët ekonomikë e mëposhtëm:  

 

1. PRIMUS ALBANIA SH.P.K                                                         L42202028V 

          Emri i plotë i shoqërisë                      Numri i NIPT-t 

   

 Vlera 1.846.944 (një million e teteqind e dyzet e gjashtë mije e nëntëqind e dyzet e        katër) 

lekë pa tvsh. 

 (e shprehur në shifra dhe fjalë) 

 

 Operatori ekonomik PRIMUS ALBANIA sh.p.k nuk ka  plotësuar piken 2.3 i 

kapaciteteve teknike për të vërtetuar përvojën e mëparshme të punëve të ngjashme e cila 

është një nga kushtet kryesore që provon aftësinë e operatorit ekonomik për kryerjen e 

shërbimit të kërkuar me qëllim krijimin e bindjes tek AK se operatori ekonomik do ta 

kryejë me sukses objektin proçedurë prokurimi. 

 

 

2. ”FIRST  SH.P.K”                                                                                K82020002A 



Emri i plotë i shoqërisë                       Numri i NIPT-it 

   

Vlera  1.883.280 (nje million e teteqind e tetedhjete e tre mije e dyqind e tetedhjete) lekë pa 

tvsh. 

 

(e shprehur në shifra dhe fjalë) 

 

 Operatori ekonomik FIRST sh.p.k nuk ka  plotësuar pika 2.3 i kapaciteteve teknike për të 

vërtetuar përvojën e mëparshme të punëve të ngjashme e cila është një nga kushtet 

kryesore që provon aftësinë e operatorit ekonomik për kryerjen e shërbimit të kërkuar me 

qëllim krijimin e bindjes tek AK se operatori ekonomik do ta kryejë me sukses objektin 

proçedurë prokurimi. 

 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë “ EA solutions”                                                                                       

se oferta e paraqitur me vlerë totale prej 1.883.520 (një million e tetëqind e tetëdhjetë e tre e 

pesëqind e njëzet ) 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´. 

                                         

                                                                                                                  

                                          

                                             


