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Ti kualifikoje te dy operatoret pjesmarres ne kete procedure tenderimi duke shpallur fitues 

operatorin ekonomik K.M.K sh.p.k pasi i renditur i pari me oferten me te ulet dhe permbushnin te 

gjitha kriteret e vendosura ne D.S.T.          

 

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 18.06.2019 

Ankesa:  Nuk ka patur ankesa 

 

 

AUTORITETI  RRUGOR  SHQIPTAR 
FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORËVE EKONOMIKË TË SUKSESSHËM NË 

MARRËVESHJEN KUADËR 

 

[28.06.2019] 

 

Per:     “EUROGJICI SECURITY” 

 Rruga “Adem Jashari, lagjia nr.8, ndertesa 4, hyrja 10, ap.3 Tiranë   

 

* * * 

Procedura e prokurimit:   Kërkesë për propozim – Marveshje Kuader 

 

Numri i referencës së procedurës/lotit:  REF-23190-05-22-2019 

 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Sherbim roje civile gogina ARRSH.” – Marreveshje Kuader - 

me një operator ekonomik ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara - me afat 12 muaj 

Fondi i Marrveshjes Kuader per 12 muaj – 3.160 219 (tre milion e njeqind e gjashtedhjete mije e 

dyqind e nentembedhjete)  leke pa TVSH 

 

Publikime të mëparshme: Buletini i Njoftimeve Publike [Data 27.05.2019, Nr.21] 

 

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  çmimi më i ulët x  oferta ekonomikisht më e favorshme  

 

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

ofruara: 

 

1.Eurogjici Security   K31929010K 

Vlera 3 160 218.12 lekë  pa tvsh  (tre milion e njeqind e gjashtëdhjetë mije e dyqind e 

tetembedhjete presje dymbedhjete) lekë  pa TVSH 

2.”SAFE”    K41424040P   

Vlera 3 160 218.16 lekë pa tvsh  (tre milion e njeqind e gjashtëdhjetë mije e dyqind e tetembedhjete 

presje gjashtëmbedhjete) lekë  pa TVSH 

3.Anakonda Security  K39003551E 

Vlera 3 160 218.16 lekë pa tvsh  (tre milion e njeqind e gjashtëdhjetë mije e dyqind e tetembedhjete 

presje gjashtëmbedhjete) lekë  pa TVSH 

4.Arbana sha    K21310002U 

Vlera 3 160 218.16 lekë pa tvsh  (tre milion e njeqind e gjashtëdhjetë mije e dyqind e tetembedhjete 

presje gjashtëmbedhjete) lekë  pa TVSH 
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5.Aulona Pol 1   K26307202E 

Vlera 3 160 218.16 lekë pa tvsh  (tre milion e njeqind e gjashtëdhjetë mije e dyqind e tetembedhjete 

presje gjashtëmbedhjete) lekë  pa TVSH 

6.Ballazhi    K31426033S 

Vlera 3 160 218.16 lekë pa tvsh  (tre milion e njeqind e gjashtëdhjetë mije e dyqind e tetembedhjete 

presje gjashtëmbedhjete) lekë  pa TVSH 

7.Conspiration – Metropol  L02308019F    

Vlera 3 160 218.16 lekë pa tvsh  (tre milion e njeqind e gjashtëdhjetë mije e dyqind e tetembedhjete 

presje gjashtëmbedhjete) lekë  pa TVSH 

8.Çullhaj    K31514015J    

Vlera 3 160 218.16 lekë pa tvsh  (tre milion e njeqind e gjashtëdhjetë mije e dyqind e tetembedhjete 

presje gjashtëmbedhjete) lekë  pa TVSH 

9.Firdeus Security Group  L22309011R 

Vlera 3 160 218.16 lekë pa tvsh  (tre milion e njeqind e gjashtëdhjetë mije e dyqind e tetembedhjete 

presje gjashtëmbedhjete) lekë  pa TVSH 

10.Flena RB    K31404040G 

Vlera 3 160 218.16 lekë pa tvsh  (tre milion e njeqind e gjashtëdhjetë mije e dyqind e tetembedhjete 

presje gjashtëmbedhjete) lekë  pa TVSH 

11.Kevenjo    K36308746I 

Vlera 3 160 218.16 lekë pa tvsh  (tre milion e njeqind e gjashtëdhjetë mije e dyqind e tetembedhjete 

presje gjashtëmbedhjete) lekë  pa TVSH 

12.Leksi Security   L31519018N 

Vlera 3 160 218.16 lekë pa tvsh  (tre milion e njeqind e gjashtëdhjetë mije e dyqind e tetembedhjete 

presje gjashtëmbedhjete) lekë  pa TVSH 

13.Oktapus    K31515076S 

Vlera 3 160 218.16 lekë pa tvsh  (tre milion e njeqind e gjashtëdhjetë mije e dyqind e tetembedhjete 

presje gjashtëmbedhjete) lekë  pa TVSH 

14. Oktapus 1 Security   K72002014B 

Vlera 3 160 218.16 lekë pa tvsh  (tre milion e njeqind e gjashtëdhjetë mije e dyqind e tetembedhjete 

presje gjashtëmbedhjete) lekë  pa TVSH 

15.S.S.X shpk    J61817070O 

Vlera 3 160 218.16 lekë pa tvsh  (tre milion e njeqind e gjashtëdhjetë mije e dyqind e tetembedhjete 

presje gjashtëmbedhjete) lekë  pa TVSH 

16.Snajper Security   L61628006R 

Vlera 3 160 218.16 lekë pa tvsh  (tre milion e njeqind e gjashtëdhjetë mije e dyqind e tetembedhjete 

presje gjashtëmbedhjete) lekë  pa TVSH 

17.Start 2000    K01625002K 

Vlera 3 160 218.16 lekë pa tvsh  (tre milion e njeqind e gjashtëdhjetë mije e dyqind e tetembedhjete 

presje gjashtëmbedhjete) lekë  pa TVSH 

18.Toni Security   K94010201F 

Vlera 3 160 218.16 lekë pa tvsh  (tre milion e njeqind e gjashtëdhjetë mije e dyqind e tetembedhjete 

presje gjashtëmbedhjete) lekë  pa TVSH 

19.Trezhnjeva   K19303605O 

Vlera 3 160 218.16 lekë pa tvsh  (tre milion e njeqind e gjashtëdhjetë mije e dyqind e tetembedhjete 

presje gjashtëmbedhjete) lekë  pa TVSH 

20.Myrto Security   K23323410N 
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Vlera 3 160 218.16 lekë pa tvsh  (tre milion e njeqind e gjashtëdhjetë mije e dyqind e tetembedhjete 

presje gjashtëmbedhjete) lekë  pa TVSH 

21.Hoxha Security   L02318007J 

Vlera 3.159.911 lekë pa tvsh  (tre milion e njeqind e pesëdhjete e nente mije e nenteqind e 

njembedhjete) lekë  pa TVSH 

 

Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhëm: 

 

1. Myrto Security   K23323410N 

2. Hoxha Security   L02318007J 

 

Perkatësisht për arsyet e mëposhtme: 

 

1. Operatori ekonomik “Myrto Security”, nuk kualifikohet pasi nuk plotëson kriteret e 

kërkuara në dokumentat standarte të tenderit si, 

Operatori ekonomik Myrto Security nuk kualifikohet pasi operatori ka paraqitur dy oferta 

ekonomike  per nje procedure kjo ne kundershtimj me nenin 65 te VKM-se 914, date 

29.12.2014 “Asnjë ofertues nuk mund të marrë pjesë në ofertën e dikujt tjetër për të njëjtën 

procedurë prokurimi” . Pjesëmarrja nga një ofertues në më shumë se një ofertë, tek e tek ose 

me një ofertues tjetër, do të rezultojë në përjashtimin nga procesi të të gjitha ofertave, në të 

cilat është përfshirë ofertuesi. 

2. Operatori ekonomik “Hoxha Security”, nuk kualifikohet pasi nuk plotëson kriteret e 

kërkuara në dokumentat standarte të tenderit si  

Operatori ekonomik Hoxha Security nuk kualifikohet pasi, nga korigjimi i bere ofertes 

ekonomike rezulton te jete mbi fondin limit. 

Paga orare llogaritet me 224,13 dhe jo 224 si eshte llogaritur nga ana juaj.  

Komisioni I Vleresimit te Ofertave me date 5.06.2019 ju ka derguar nepermjet sistemit nje 

kerkese per korigjimin e ofertes, kesaj kerkese operatori nuk ju pergjigj, bazuar ne piken 4 

nenei 66 I VKM-se 9014, date 29.12.2014. oferta refuzofet. 

 

 

* * * 

 

Duke iu referuar proçedurës së lartpërmendur, informojmë:  se ështe identifikuar si operatorë 

ekonomikë i suksesshëm 

1.Eurogjici Security   K31929010K 

Vlera 3 160 218.12 lekë  pa tvsh  (tre milion e njeqind e gjashtëdhjetë mije e dyqind e 

tetembedhjete presje dymbedhjete) lekë  pa TVSH 

 

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Autoritetir Rrugor Shqiptar , Rr. “Sami Frasheri” nr.33, 

Tiranë, numer reference  REF-23190-05-22-2019” , brenda 5 (pesë) ditëve nga dita e 

marrjes/publikimit të këtij njoftimi për të lidhur draft marveshjen.   

 

 Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 07.06.2019 

Ankesa: Po,  

(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë 17.06.2019.  
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Specialiste, Sektori i Prokurimit 

 

 AUTORITETI PORTUAL DURRËS 
FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT 

 

Data: 28.06.2019 

 

Për:  “TRINITY TRADE COMPANY"  

 Adresa: TIRANE Njesia Administrative Nr.10, Rruga Alqi Boshnjaku (ish Rruga 

 Reshit Çollaku), Ndertesa Nr.38, Hyrja 6, Ap.1, Kodi Postar 1001 

 

Procedura e prokurimit:    “Blerje pajisje profesionale për PMNZSH” 

Numri i referencës së procedurës/lotit:   REF-24960-05-31-2019 

Përshkrim i shkurtër i kontratës:   "Blerje pajisje profesionale për PMNZSH",  me   

      kohëzgjatje 45 dite. 

  

Publikime të mëparshme:  REF-18213-04-16-2019 Buletini nr. 16 date 23 Prill 2019:  

Buletini i Njoftimeve Publike:  Buletini Nr. 23 date 19 Qershor 2019 

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  çmimi më i ulët  x  oferta ekonomikisht më e favorshme  

 

Njoftojme se, kane qenë pjesëmarrës në procedurë këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara: 

 

1. “VICTORIA-AL”              NIPT  K81531041T   

Vlera:  5.950.000 (pesëmilion e nëntëqind e pesëdhjetëmijë) lekë, pa tvsh           

 

2. “TRINITY TRADE COMPANY”           NIPT K81630026U   

Vlera:  5.995.000 (pesë milion e nëntëqind e nëntëdhjetë e pesë mijë) lekë, pa tvsh 

           

 

Është skualifikuar ofertuesi i mëposhtëm: 

 

1. “VICTORIA-AL”              NIPT  K81531041T   

Vlera:  5.950.000 (pesëmilion e nëntëqind e pesëdhjetëmijë) lekë, pa tvsh           

  

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme: 

Dokumentacioni i paraqitur nga Operatori Ekonomik rezulton se, oferta e operatorit 

ekonomik “VICTORIA-AL”, nuk i përmbush të gjitha kriteret e kërkuara në Dokumentat e 

Tenderit  

 

 

* * * 

 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë “TRINITY TRADE COMPANY”,  se 

oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej 5.995.000 (pesë milion e nëntëqind e 

nëntëdhjetë e pesë mijë) lekë, pa tvsh  është identifikuar si oferta e suksesshme. 
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	Ka paraqitur oferte ekonomike me gabime aritmetike. Oferta e perllogaritur nga OE eshte 7,545,230 leke pa TVSH, nderkohe qe nga perlllogaritjet e bera nga KVO rezulton se shuma e preventivit kap vleren prej 8,665,230 leke pa TVSH.
	Referuar nenit 66 pika 4 të VKM Nr.914, datë 29.12.2014 “Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik” percaktohet se: “Nëse ka ndonjë mospërputhje, ndërmjet çmimit për njësi dhe çmimit total, që del nga shumëzimi i çmimit të njësisë me sasinë, çmi...
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	4.Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-23930-05-27-2019
	Adresa   Njesia nr.7 ish fusha e aviacionit god.nr.22 pall.nr.2 kati 3  ap.9 , Tirane
	4. Numri i referencës së procedurës/lotit REF-21782-05-13-2019
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	3. Objekti i kontratës/procedure e hapur, Marreveshje kuader: “Blerje vajra lubrifikante” zhvilluar nga Agjensia e Blerjes se Perqendruar me date 03/09/2018.
	3. Objekti i kontratës/procedure e hapur, Marreveshje kuader: “Blerjegoma per automjete” zhvilluarngaAgjensia e Blerjes se Perqendruar me date 03/09/2018.
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