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RI I NJOFTIMIT TË OPERATORËVE EKONOMIKË TË SUKSESSHËM NË
MARRËVESHJEN KUADËR

25.05.2019

Për: ALBTELECOM sh.a

Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, km 7

* * *

Procedura e prokurimit: “Shërbim Mobile ”” Marrëveshje Kuadër - me një operator
ekonomik ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara - me afat 12 muaj“

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-16189-04-01-2019

Buletini i Njoftimeve Publike Prill 2019 Nr.14
Përshkrim i shkurtër i kontratës: Fondi Limit 1.496.336,72 (një milion e katërqind e
nëntëdhjetë e gjashtë mijë e treqind e tridhjetë e gjashtë presje shtatëdhjetë e dy) lekë pa TVSH
Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  çmimi më i ulët x

Njoftojmë se, kanë qenë pjesëmarrës në procedurë këta operatorë ekonomikë me vlerat përkatëse
të ofruara:

1. "ABCOM” sh.p.k K11308001B

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Vlera 0 lekë

2. ALBTELECOM sh.a J61824053N

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Vlera 1.092.325,81 (një million e nëntëdhjetë e dy mijë e treqind e njëzetë e pesë pikë
tetëdhjetë e një) lekë pa TVSH

Është skualifikuar operatori ekonomik i mëposhëm:

1. "ABCOM” sh.p.k K11308001B

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Perkatësisht për arsyet e mëposhtme:

1. Nuk ka paraqitur deklaratë për plotësimin e kritereve të përgjithshme të kualifikimit,
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deklaratë mbi përmbushjen e specifikimeve teknike, deklaratë mbi konfliktin e

interesit,

2. Nuk ka paraqitur vërtetim për shlyerjen e detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike

të kontratave që ka operatori ekonomik që ështe i rregjistruar në Shqipëri.

3. Nuk ka paraqitur vërtetim për numrin e punojësve të siguruar për periudhën dhjetor

2018-shkurt 2019, nëpërmjet të cilit vërtetohet se operatori ekonomik ka jo më pak se

10 punojës të siguruar, përfshirë administratorin

4. Nuk ka paraqitur vërtetim për xhiron mesatare të viteve 2016, 2017 dhe 2018

5. Nuk ka paraqitur shërbime të ngjashme në një vlerë sa 40% e vlerës së përllogaritur të

fondit limit që prokurohet, të realizuara gjatë tri viteve të fundit

6. Nuk ka paraqitur dokumentacion për 5 specialistë të Fushave të inxhinierisë

Elektronike/Informatike ose telekomunikacionit

7. Nuk ka paraqitur Çertifikatë /Autorizim individual të lëshuar nga Autoriteti i

Komunikimeve Elektronike dhe Postare (AKEP), për ofrimin e aksesit të internetit

dhe transmetim të dhënash me mbulim në të gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë

8. Nuk ka paraqitur Çertificatë/Autorizim të Përgjithshëm nga AKEP për shërbimet e

ofruara

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë se jane identifikuar si operatorë
ekonomikë të suksesshëm:

“ALBTELECOM” sh.a J61824053N

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Vlera 1.092.325,81 (një million e nëntëdhjetë e dy mijë e treqind e njëzetë e pesë pikë
tetëdhjetë e një) lekë pa TVSH

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqiteni pranë [Qendrës Kombëtare të Urgjencës Mjekësore ],
Adresa : Rruga Lord Bajron Nr 70, Tiranë, brenda 30 (tridhjetë ) ditëve nga dita e
marrjes/publikimit të këtij njoftimi për të lidhur draft marreveshjen.

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 17.04.2019

Ankesa: ka ose jo - jo

DREJTOR
Skënder Brataj


