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AUTORITETI  RRUGOR  SHQIPTAR 
 

FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORËVE EKONOMIKË TË SUKSESSHËM NË 

MARRËVESHJEN KUADËR 

 

[06.04.2018] 

 

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-47666-02-14-2018 

 

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 - 3 562 281 (tre milion e peseqind e gjashtedhjete e dy 

mije e dyqind e tetedhjete e nje)  leke pa TVSH 

Fondi limit për një vendroje/DITORE -  9.733,01 (nëntë mijë e shtateqind e tridhjete e tre presje 

zero një) lekë pa TVSH 

 

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data 19.02.2018] Nr.7] 

 

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 7 988.81 lekë/ në ditë  pa tvsh  (shtatë mijë e nëtëqind e tetëdhjetë e tetë pik tetëdhjetë e nje) 

lekë / në ditë pa TVSH 

2.Conspiration – Metropol  L02308019F    

Vlera 7 988.83  lekë/ në ditë  pa tvsh  (shtatë mijë e nëntëqind e tetëdhjetë e tetë pik tetëdhjetë e tre) 

leke / ne dite pa TVSH 

3.Çullhaj    K31514015J    

Vlera 7 988.83 lekë/ në ditë  pa tvsh  (shtatë mijë e nëtëqind e tetëdhjetë e tetë pik tetëdhjetë e tre) 

lekë / në ditë pa TVSH 

4.Safe     K41424040P    

Vlera 7 988.83 lekë/ në ditë  pa tvsh  (shtatë mijë e nëtëqind e tetëdhjetë e tetë pik tetëdhjetë e tre) 

lekë / në ditë pa TVSH 

5.Toni Security   K94010201F 

Vlera 7 988.94 lekë/ në ditë  pa tvsh  (shtatë mijë e nëtëqind e tetëdhjetë e tetë pik nëntëdhjetë e 

katër) lekë / në ditë pa TVSH. 

6.International Security Albania L02004016V 

Vlera 7 988.94 lekë/ në ditë  pa tvsh  (shtatë mijë e nëtëqind e tetëdhjetë e tetë pik nëntëdhjetë e 

katër) lekë / në ditë pa TVSH. 
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7.Ales     K72117028D 

Vlera 7 988.96 lekë/ në ditë  pa tvsh  (shtatë mijë e nëtëqind e tetëdhjetë e tetë pik nëntëdhjetë e 

gjashtë) lekë / në ditë pa TVSH. 

8.Anakonda Security  K39003551E 

Vlera 7 988.96 lekë/ në ditë  pa tvsh  (shtatë mijë e nëtëqind e tetëdhjetë e tetë pik nëntëdhjetë e 

gjashtë) lekë / në ditë pa TVSH. 

9.Firdeus Security   K61628006R 

Vlera 7 988.96 lekë/ në ditë  pa tvsh  (shtatë mijë e nëtëqind e tetëdhjetë e tetë pik nëntëdhjetë e 

gjashtë) lekë / në ditë pa TVSH. 

10.Firdeus Security Group  L22309011R 

Vlera 7 988.96 lekë/ në ditë  pa tvsh  (shtatë mijë e nëtëqind e tetëdhjetë e tetë pik nëntëdhjetë e 

gjashtë) lekë / në ditë pa TVSH. 

11.Aulona Pol 1   K26307202E 

Vlera 7 988.96 lekë/ në ditë  pa tvsh  (shtatë mijë e nëtëqind e tetëdhjetë e tetë pik nëntëdhjetë e 

gjashtë) lekë / në ditë pa TVSH. 

12.Flena RB    K31404040G 

Vlera 7 988.96 lekë/ në ditë  pa tvsh  (shtatë mijë e nëtëqind e tetëdhjetë e tetë pik nëntëdhjetë e 

gjashtë) lekë / në ditë pa TVSH. 

13.Kevenjo    K36308746I 

Vlera 7 988.96 lekë/ në ditë  pa tvsh  (shtatë mijë e nëtëqind e tetëdhjetë e tetë pik nëntëdhjetë e 

gjashtë) lekë / në ditë pa TVSH. 

14.Nazeri 2000   K31422029Q 

Vlera 7 988.96 lekë/ në ditë  pa tvsh  (shtatë mijë e nëtëqind e tetëdhjetë e tetë pik nëntëdhjetë e 

gjashtë) lekë / në ditë pa TVSH. 

15. Oktapus1 Security   K72002014B 

Vlera 7 988.96 lekë/ në ditë  pa tvsh  (shtatë mijë e nëtëqind e tetëdhjetë e tetë pik nëntëdhjetë e 

gjashtë) lekë / në ditë pa TVSH. 

16.Res – 03    K26513468E 

Vlera 7 988.96 lekë/ në ditë  pa tvsh  (shtatë mijë e nëtëqind e tetëdhjetë e tetë pik nëntëdhjetë e 

gjashtë) lekë / në ditë pa TVSH. 

17.S.S.X shpk    J61817070O 

Vlera 7 988.96 lekë/ në ditë  pa tvsh  (shtatë mijë e nëtëqind e tetëdhjetë e tetë pik nëntëdhjetë e 

gjashtë) lekë / në ditë pa TVSH. 

18.Snajper Security   L61628006R 

Vlera 7 988.96 lekë/ në ditë  pa tvsh  (shtatë mijë e nëtëqind e tetëdhjetë e tetë pik nëntëdhjetë e 

gjashtë) lekë / në ditë pa TVSH. 

19.Trezhnjeva   K19303605O 

Vlera 7 988.96 lekë/ në ditë  pa tvsh  (shtatë mijë e nëtëqind e tetëdhjetë e tetë pik nëntëdhjetë e 

gjashtë) lekë / në ditë pa TVSH. 

20.Oktapus    K31515076S 

Vlera 7 989.11 lekë/ në ditë  pa tvsh  (shtatë mijë e nëtëqind e tetëdhjetë e nëntë pik njëmbedhjete) 

lekë / në ditë pa TVSH. 

21.Ballazhi    K31426033S 

Vlera 7 990.44 lekë/ në ditë  pa tvsh  (shtatë mijë e nëtëqind e nëntëdhjetë pik dyzetë e katër) lekë / 

në ditë pa TVSH. 

22.Pelikani Security   K11423005T 
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Vlera 7 990.44 lekë/ në ditë  pa tvsh  (shtatë mijë e nëtëqind e nëntëdhjetë pik dyzetë e katër) lekë / 

në ditë pa TVSH. 

23.Dea Security   K5152007J 

Vlera 7 990.45 lekë/ në ditë  pa tvsh  (shtatë mijë e nëtëqind e nëntëdhjetë pik dyzetë e pesë) lekë / 

në ditë pa TVSH. 

24.Leksi Security   L31519018N 

Vlera 7 990.59 lekë/ në ditë  pa tvsh  (shtatë mijë e nëtëqind e nëntëdhjetë pik pesëdhjet e nëntë) 

lekë / në ditë pa TVSH. 

25.Myrto Security   K23323410N 

Vlera 7 990.59 lekë/ në ditë  pa tvsh  (shtatë mijë e nëtëqind e nëntëdhjetë pik pesëdhjet e nëntë) 

lekë / në ditë pa TVSH. 

26.Start 2000    K01625002K 

Vlera 7 990.59 lekë/ në ditë  pa tvsh  (shtatë mijë e nëtëqind e nëntëdhjetë pik pesëdhjet e nëntë) 

lekë / në ditë pa TVSH. 

27.Arbana sha    K21310002U 

Vlera 7 989 lekë/ në ditë  pa tvsh  (shtatë mijë e nëtëqind e tetëdhjetë e nëntë) lekë / në ditë pa 

TVSH. 

 

Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhëm: 

1.Arbana sha    K21310002U 

Perkatësisht për arsyet e mëposhtme: 

Operatori ekonomik “Arbana sha” nuk plotëson kriteret e mëposhtme për kualifikim: 

1. Sipas dëshmive për shërbime të mëparshme të ngjashme të paraqitura, nuk plotëson vlerën “jo 

më pak se 40% e vlerës se fondit të Marrëveshjes Kuadër”(sic kërkohet në dokumentat e tenderit), 

të kryera gjatë tre viteve të fundit, pasi dëshmitë janë për kontrata jashtë këtij afati ose nuk 

plotësojnë vlerën e kërkuar. 

2. Në kundërshtim me pikën 2.3 Kapaciteti teknik, sipas së cilës kërkohen listëpagesat e sigurimeve 

shoqërore për muajt shtator, tetor dhe nëntor 2017, nuk ka paraqitur listëpagesën për muajin nëntor 

2017.   

 

* * * 

Duke iu referuar proçedurës së lartpërmendur, informojmë: operatori ekonomik “Eurogjici 

Security,” adresa: Rruga “Adem Jashari, lagjia nr.8, ndertesa 4, hyrja 10, ap.3 Tiranë  , se oferta e 

paraqitur, me një vlerë prej 7 988.81 (shtatë mijë e nëntëqind e tetëdhjetë e tetë pik tetëdhjetë e nje) 

lekë/në ditë pa TVSH, është identifikuar si oferta e suksesshme.  

 

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

Tiranë” sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 5 (pesë) ditëve nga 

dita e marrjes së këtij njoftimi.  

 

 Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 01.03.2018 

 

Ankesa: Po,  

(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë 16.03.2018 

 

 


