
 
 

REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

UJËSJELLËS KANALIZIME TIRANË SH.A 

DEPARTAMENTI LIGJOR DHE PROKURIMEVE 

         DREJTORIA E PROKURIMEVE 

              SEKTORI I SHËRBIMEVE DHE MALLRAVE 

 

 

 

Nr. _______ Prot.          Tiranë , më ___/___/2022 

 

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT 

 

Drejtuar: Operatorit ekonomik  A-T-D - ALBANIAN TECHNOLOGY DISTRIBUTION 

Adresa: :RrugaPjetërBogdani, Nr.10, Kati 3, Apartamenti 10  Tiranë. 

 

Procedura e prokurimit/lotit:Proçedurë e hapur e thjeshtuar-Shërbime”. 

Numri i proçedurës / referenca e Lotit: REF-16346-12-24-2021 

Përshkrimiishkurtërikontratës: “Shërbim GPS Mjetesh” me fond limit 3,299,973(tremilion e 

dyqind e nëntëdhjetë e nëntëmijë e nëntëqind e shtatëdhjetë e tre) 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 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.“Vodafone”sh.a                                                        K11715005L 

Emri i plotë i shoqërisë     Numri i NIPT-t  

Vlera 2,090,400 (dymilion e nëntëdhjetëmijë e katërqind) lekë pa tvsh. 

 

 



2.A-T-D - ALBANIAN TECHNOLOGY DISTRIBUTION          L21811033B 

Emri i plotë i shoqërisë                          Numri i NIPT-t   

Vlera2,948, 000 (dymilion e nëntëqind e dyzetë e tetëmijë) lekë pa tvsh. 

 

3. “Land & Co     sh.p.k                                                              J87730202A 

Emri i plotë i shoqërisë                          Numri i NIPT-t 

Vlera3,189,200(tremilion e njëqind e tetëdhjetë e nëntëmijë e dyqind) lekë pa tvsh. 

 

Nga pjesërmarrësit janë skualifikuar Ofertuesit e mëposhtëm: 

1.“Vodafone”sh.aK11715005L 

Emri i plotë i shoqërisë     Numri i NIPT-t  

Vlera 2,090,400 (dymilion e nëntëdhjetëmijë e katërqind) lekë pa tvsh. 

 

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme: 

 Operatori ekonomik pjesëmarrës nuk ka paraqitur shërbime të ngjashme me proçedurën 

objekt prokurimi. 

 

Nga pjesërmarrësit janë skualifikuar Ofertuesit e mëposhtëm: 

2. “Land & Cosh.p.k                                                                       J87730202A 

Emri i plotë i shoqërisë                          Numri i NIPT-t 

Vlera3,189,200(tremilion e njëqind e tetëdhjetë e nëntëmijë e dyqind) lekë pa tvsh. 

 

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme: 

 Operatori ekonomik pjesëmarrës nuk ka paraqitur  shërbime të ngjashme me proçedurën 

objekt prokurimi, si dhe nuk ka paraqitur faturë tatimore. 

 

 

 

 

 

 

 

 



*  *  * 

Duke iureferuarprocedurëssëlartpërmendur, informojmëoperatorinekonomik A-T-D - 

ALBANIAN TECHNOLOGY DISTRIBUTION  me adresëRrugaPjetërBogdani, Nr.10, Kati 3, 

Apartamenti10  Tiranë, me ofertë2,948, 000 (dymilion e nëntëqind e dyzetë e tetëmijë) lekë pa 

tvshse ështëidentifikuarsiOferta 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´. 

 

 

 


