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Pranë Autoritetit Kontraktor është paraqitur ankesa si më poshtë vijon: 
Me datë 26.03.2019, është paraqitur ankesë nga operatori ekonomik “Blerina Sadiku” Person Fizik, 
nr.636/9 prot., datë 17.04.2019. 
Nga ana e Autoritetit Kontraktor, Posta Shqiptare sh.a.,brenda afateve ligjore është trajtuar ankesa, 
Operatorit Ankimues i është kthyer përgjigje me nr. 636/15 prot.datë 23.04.2019 
 
Operatori “Blerina Sadiku” Person Fizik, NIPT K97730102T është ankuar pranë Komisionit të 
Prokurimit Publik  për procedurën e prokurimit të sipërpërmendur e cila me Vendimin Nr. 379/2019 
Prot, datë 18.06.2019 vendosi të pranojë ankesën e paraqitur nga Operatori Ekonomik “Blerina 
Sadiku” Person Fizik,dhe Autoriteti Kontraktor të anulojë vendimin e KVO-së mbi kualifikimin e 
operatorit ekonomik “Trinity Trade Company” Shpk duke e skualifikuar atë për shkak pasi 
katalogu për mallrat objekt prokurimi nuk përmban të dhënat e nevojshme dhe të mjaftueshme për 
artikujt e prokuruar, pasi mungesa e përshkrimit të specifikimeve teknike në katalog, nuk lejon 
autoritetin kontraktor që të bëjë krahasimet e specifikimeve të katalogut me specifikimet teknike të 
mallrave objekt prokurimi të përcaktuar, Oferta e vetme e kualifikuar mbetet e Operatorit Ekonomik  
“Blerina Sadiku” Person Fizik NIPT K97730102T   me vlerë të ofertës 5.797.000 (pesë milion e 
shtatëqind e nëntëdhjetë e shtatë mijë)  Lekë pa T.V.SH. 
 
Njoftimi i rivlerësimit është bërë në datë 26.06.2019 në përputhje me Vendimin Nr. 379/2019 Prot, 
datë 18.06.2019 të Komisionit të Prokurimit Publik. 
Brenda afateve ligjore që nga rivlerësimi nuk ka patur ankesa. 
  
 
 

DREJTORIA E RAJONIT JUGOR GJIROKASTER 
FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT 

 
Data 12.07.2019 

 
Për : „SECURITY – KORCA“ shpk,  adresa : Lagjja 10, Rr. „Studenti“ nr. 23, Korce. 
 
Procedura e prokurimit: Kerkese per propozim (Marreveshje kuader me nje operator ekonomik) 
 
Numri i referencës së procedurës/lotit : REF-21126-05-08-2019. 
 
Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Sherbim Roje Civile Sektori Korce”, (Marreveshje kuader per 12 
muaj me nje operator ekonomik) 
 
Fondi limit : 3 379 608 (tre milion e treqind e shtatedhjete e nente mije e gjashteqind e tete) leke pa 
TVSH. 
 
Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike nr. 19 date 13.05.2019 
 
Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  çmimi më i ulët. 
 
Njoftojme se, kane qenë pjesëmarrës në procedurë këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara : 
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1.”Security - Korca “shpk             NIPT L43907002H                     
Vlera 3 160 218,8 (tre miljon e njeqind e gjashtedhjete mije dyqind e tetembedhjete, pike tete ) leke 
 
2. ”Nazeri 2000” shpk   K31422029Q  
Vlera   -    (nuk ka paraqitur oferte ekonomike) 
      
Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm: 
 
”Nazeri 2000” shpk   K31422029Q  
 
Përkatësisht për arsyet e mëposhtme: 
Operatori Ekonomik ”Nazeri 2000” shpk nuk ka paraqitur asnje dokument dhe nuk ka paraqitur 
oferte ekonomike 

 
* * * 

 
Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojme „SECURITY – KORCA“ shpk me seli 
Lagjja 10, Rr. „Studenti“ nr. 23, Korce, se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej 3 
160 218,8 (tre miljon e njeqind e gjashtedhjete mije dyqind e tetembedhjete, pike tete ) leke është 
identifikuar si oferta e suksesshme. 
 
Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Drejtorise se Rajonit Jugor Gjirokaster, ish zona 
Industriale Gjirokaster, nr. tel. 084262529 sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e 
tenderit, brenda 15 ditëve nga dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi.  
 
Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 31.05.2019 
Ankesa: nuk ka pasur.  
 
 

UNIVERSITETI POLITEKNIK I TIRANËS 
FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT 

 
Tiranë, më 12/07/2019 
 
Për: Shoqërinë “PC STORE”  sh.p.k 
Adresa: “Rruga e Dibrës”, Vila nr.153, Kati i parë.Tiranë. 
 

* * * 
Procedura e prokurimit: “Rinovim Tekonolgjik i Laboratorit te Gjuhes Japoneze në FIMIF”. 
Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Rinovim Tekonolgjik i Laboratorit te Gjuhes Japoneze në FIMIF” 
Kohëzgjatja e kontratës: 45 ditë nga data e lidhjes se kontratës. 
 
REF-26254-06-12-2019 
 


