AUTORITETI RRUGOR SHQIPTAR
DREJTORIA E RAJONIT VERIOR SHKODER

Shtojca 14
FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT

Data
03.09.2019
Për: “TREZHNJEVA” sh.p.k, me numer NIPTI K19303605O, me adrese: Lgj.
“Partizani”, Rruga “Jaho Salihi”, Pallati nr.90/3, Shk nr.1, Ap nr.5, Bajram Curri, me
perfaqesues ligjor z.Adem Trezhnjeva.
Procedura e prokurimit: Procedure e Hapur
Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-30118-07-11-2019
Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Sherbim me roje civile zyrat e Drejtorise Rajonit Verior
Shkoder dhe zyrat e ish –Sektorit Fushe Arres ne (F.Arres,Puke)/Loti I/ Marreveshje
kuader me afat 12 mujor.
Me fond limit: 6 634 970 (gjashte milion e gjashteqind e tridhjetë e kater mije e nëntëqind
e shtatëdhjetë) leke pa tvsh/ Buxheti i Shtetit.
Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike Nr.28, date 15
Korrik 2019.
Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:çmimi më i ulët X oferta ekonomikisht më e favorshme 
Njoftojme se, kane qenë pjesëmarrës në procedurë 2 (dy) ofertues, operator ekonomik, si
më poshtë:
1. “EUROGJICI SECURITY” SH.P.K, me numer NIPTI K31929010K, me
adrese:Rruga “Adem Jashari”, Lagjia nr.8, Ndert 4, Hyrja 10, Ap 3, Nj.Bashkiake nr 5,
Tirane, me perfaqesues ligjor z.Lavdrim Gjici, me oferte: 6 320 436.32 lekë pa tvsh
( gjashtë milion e treqind e njëzet mijë e katërqind e tridhjete e gjashtë pikë tridhjetë e
dy) leke pa T.V.SH dhe 7 584 523.58 (shtatë milion e pesëqind e tetëdhjete e kater mije
e pesëqind e njëzet e tre pikë pesëdhjetë e tete) leke me TVSH.
2.

“TREZHNJEVA” SH.P.K, me numer NIPTI K19303605O, me adrese: Lgj.
“Partizani”, Rruga “Jaho Salihi”, Pallati nr.90/3, Shk nr.1, Ap nr.5, Bajram Curri, me
perfaqesues ligjor z.Adem Trezhnjeva, me oferte: 6 320 436.32 lekë pa tvsh
( gjashtë milion e treqind e njëzet mijë e katërqind e tridhjete e gjashtë pikë tridhjetë e
dy) leke pa T.V.SH dhe 7 584 523.58 (shtatë milion e pesëqind e tetëdhjete e kater mije
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e pesëqind e njëzet e tre pike pesëdhjetë e tete) leke me TVSH.
Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:
-

Nuk ka patur operatore te s’kualifikuar per kete procedure.

***
Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë operatorin ekonomik
“TREZHNJEVA” SH.P.K, me numer NIPTI K19303605O, me adrese: Lgj. “Partizani”,
Rruga ‘Jaho Salihi’, Pallati nr.90/3, Shk nr.1, Ap nr.5, Bajram Curri, me perfaqesues ligjor
z.Adem Trezhnjeva, me oferte: 6 320 436.32 lekë pa tvsh ( gjashtë milion e treqind e
njëzet mijë e katërqind e tridhjete e gjashtë pikë tridhjetë e dy) leke pa T.V.SH dhe 7 584
523.58 (shtatë milion e pesëqind e tetëdhjete e kater mije e pesëqind e njëzet e tre pikë
pesëdhjetë e tete) leke me TVSH, se është identifikuar si oferta e suksesshme.
Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Drejtorise Rajonit Verior Shkoder,me adrese:
Rr.”At Zef Valentini”, Lagjia “ 3 Heronjte” Shkoder, sigurimin e kontratës, siç
parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 5 (pese) ditëve nga dita e marrjes/publikimit
të këtij njoftimi.
Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do të
konfiskohet sigurimi i ofertës suaj (nëse është kërkuar) dhe kontrata do t’i akordohet
ofertuesit vijues në klasifikimin përfundimtar, oferta e të cilit është dorëzuar me një vlerë të
përgjithshme prej: 6 320 436.32 lekë pa tvsh ( gjashtë milion e treqind e njëzet mijë e
katërqind e tridhjete e gjashtë pikë tridhjetë e dy) leke pa T.V.SH dhe 7 584 523.58 (shtatë
milion e pesëqind e tetëdhjete e kater mije e pesëqind e njëzet e tre pikë pesëdhjetë e tete)
leke me TVSH, siç parashikohet në nenin 58 të Ligjit nr.9643 datë 20.11.2006 “Për
prokurimin publik”, i ndryshuar.
Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 19.08.2019
Ankesa: Jo
Titullari i autoritetit kontraktor
Drejtori
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Shkelqim Sterkaj

