
 
 

                                                             REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

           UJËSJELLËS KANALIZIME TIRANE 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: 3i-Solutions 

Adresa: Tirane Tirane TIRANE Rruga "Stavro Vinjau", Pallati 2. H.9, Zona Kadastrale Nr. 8160 

 

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

Numri i proçedurës / referenca e Lotit: REF-24507-04-08-2022                                                                                                                                                                                                                                                                

Përshkrimi i shkurtër i kontratës: ““Shërbim dhe mirëmbajtje vjetore  sistemi call center””.sh.a ” 

me fond  2,180.000( dy milion e njeqind e tetedhjete mije ) lekë  pa TVSH: 12 muaj nga data e 

nënshkrimit i kontratës. 

 

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. IT Store sh.p.k                                                                              L72121021O                                  

   Emri i plotë i shoqërisë                            Numri i NIPT-t  



   Vlera 1 443 223 (një milion e katërqind e dyzetë e tre mijë e dyqind e njëzetë e tre) lekë pa tvsh 

 

2. Information Business System -IBS sh.p.k &                                     J61820057C                                                                  

Emri i plotë i shoqërisë                          Numri i NIPT-t   

Vlera 1,890,000(një milion e tetëqind e nëntëdhjetë mijë) lekë pa tvsh. 

3. 3i-Solutionssh.p.k                                                                            L52305007S                                                      

Emri i plotë i shoqërisë                          Numri i NIPT-t   

Vlera 2.071.000 (dy million e shtatedhjete e nje mije )leke pa tvsh 

Nga pjesërmarrësit janë skualifikuar Ofertuesit e mëposhtëm: 

 

   1. IT Store sh.p.k                                                                              L72121021O                                  

   Emri i plotë i shoqërisë                            Numri i NIPT-t  

   Vlera 1 443 223 (një milion e katërqind e dyzetë e tre mijë e dyqind e njëzetë e tre) lekë pa tvsh 

 

Skualifikohet se nuk ka permbushur piken 1 te kritereve te pergjithshme te kualifikimit 

 

2. Information Business System -IBS sh.p.k &                                     J61820057C                                                                  

Emri i plotë i shoqërisë                          Numri i NIPT-t   

Vlera 1,890,000(një milion e tetëqind e nëntëdhjetë mijë) lekë pa tvsh. 

Skualifikohet se nuk ka permbushur piken 2.2 te kritereve te vecanta te kualifikimit 

 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë  3i-Solutions sh.p.k me adresë Tirane 

Tirane TIRANE Rruga "Stavro Vinjau", Pallati 2. H.9, Zona Kadastrale Nr. 8160 me ofertë 2.071.000 

(dy million e shtatedhjete e nje mije )leke 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´. 

  

 

 
 

 


