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FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT 

 

Për: ATOM shpk 

Adresa : Tiranë,  Njësia Bashkiake Nr.10, Rruga Islam Alla, Pallati Nr.56, Kati i 1. 

Procedura e prokurimit/lotit: Proçedurë e hapur e thjeshtuar-Mallra. 

Numri i proçedurës / referenca e Lotit: REF-27362-05-04-2022. 

 

Përshkrimi i shkurtër i kontratës: “Blerje Aparate Reader për leximin e Ujëmatësave” me afat 60 

ditë nga data e nënshkrimit të kontratës. 

 

 Fondi limit: 7,773,333 (shtatë milion e shtatëqind e shtatëdhjetë e tre mijë e treqind e tridhjetë 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. A&A Survey”sh.p.k                                                                    K31915018E                                                



Emri i plotë i shoqërisë                         Numri i NIPT-t  

Vlera 6,300,000(gjashtë milion e treqind mijë) lekë pa tvsh. 

 

2.  Ligus sh.p.k                                                                                  L51523001S 

Emri i plotë i shoqërisë                          Numri i NIPT-t   

Vlera 7,260,000(shtatë milion e dyqind e gjashtëdhjetë mijë) lekë pa tvsh. 

3. “ATOM” sh.p.k                                                                                  L22203042N                              

Emri i plotë i shoqërisë                          Numri i NIPT-t 

Vlera  7,468,000 (shtatë milion e katërqind e gjashtëdhjetë e tetë mijë) lekë pa tvsh. 

 

4. ”Lumacom” sh.p.k                                                                           L61502032M                                               

 

Emri i plotë i shoqërisë                          Numri i NIPT-t 

Vlera 7,580,600 (shtatë milion e pesëqind e tetëdhjetë mijë e gjashtëqind) lekë pa tvsh. 

5. ”Primus Albania” sh.p.k                                                                 L42202028V 

Emri i plotë i shoqërisë                          Numri i NIPT-t 

Vlera 0 (zero). 

 

Nga pjesërmarrësit janë skualifikuar Ofertuesit e mëposhtëm: 

1.”Primus Albania” sh.p.k                                                                 L42202028V 

Emri i plotë i shoqërisë                          Numri i NIPT-t 

Vlera 0 (zero). 

 

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme: 

 Operatori Ekonomik “Primus Albania ” s’kualifikohet pasi nuk ka paraqitur 

dokumentacionin e plotë ligjor dhe teknik dhe Formularin e Çmimit të Ofertës sipas Shtojcës 1. 

 

Nga pjesërmarrësit janë skualifikuar Ofertuesit e mëposhtëm: 

 

2. A&A Survey”sh.p.k                                                                    K31915018E                                                

Emri i plotë i shoqërisë                         Numri i NIPT-t  

Vlera 6,300,000(gjashtë milion e treqind mijë) lekë pa tvsh. 

 

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme: 



 

 

 Operatori ekonomik nuk ka përmbushur pikën 3.4 të kushteve të veçanta të kualifikimit si 

dhe specifikimet teknike të kërkuara nga AK. 

Nga pjesëmarrësit janë skualifikuar Ofertuesit e mëposhtëm: 

3.  Ligus sh.p.k                                                                                  L51523001S 

Emri i plotë i shoqërisë                          Numri i NIPT-t   

Vlera 7,260,000(shtatë milion e dyqind e gjashtëdhjetë mijë) lekë pa tvsh. 

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme: 

 Referuar dokumentacionit të paraqitur operatori ekonomik nuk plotëson specifikimet 

teknike të kërkuara nga AK. 

4.  ”Lumacom” sh.p.k                                                                           L61502032M                                               

 

Emri i plotë i shoqërisë                          Numri i NIPT-t 

Vlera 7,580,600 (shtatë milion e pesëqind e tetëdhjetë mijë e gjashtëqind) lekë pa tvsh 

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme: 

 Operatori ekonomik nuk ka paraqitur formularin e sigurimit të ofertës çka bie në 

kundërshtim me kushtet e veçanta të kualifikimit. 

*  *  * 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë operatorin ekonomik “ATOM” sh.p.k 

me ofertë 7,468,000 (shtatë milion e katërqind e gjashtëdhjetë e tetë mijë) lekë pa tvsh se 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´. 

                                        

                                        

 


