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DREJTORIA E RAJONIT JUGOR GJIROKASTER 
FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT 

 

Data  09.09.2019 

 

Për: „TAULANTI“ shpk, adresa : Lagjja „18 Shtatori“ Gjirokaster, NIPT K83308601C 

 

Procedura e prokurimit: Kerkese per propozim (Marreveshje Kuader me nje operator ekonomik) 

Numri i referencës së procedurës/lotit : REF - 21278 - 05 - 09 - 2019 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: Sherbim roje civile Drejtoria e Rajonit Jugor Gjirokaster, 

Marreveshje Kuader me afat 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 date 13.05.2019  nr. 19 

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit :  çmimi më i ulët. 

 

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

 

1.”Anakonda Security “shpk                         K39 003551E       

Vlera 3 160 218,16 (tre miljon e njeqind e gjashtedhjete mije e dyqind e tetembedhjete, pike 

gjashtembedhjete) leke 

 

2.”Anakonda”shpk               K29009508I  

Vlera 3 160 218,16 (tre miljon e njeqind e gjashtedhjete mije e dyqind e tetembedhjete, pike 

gjashtembedhjete) leke 

 

3.”Nazeri 2000” shpk   K31422029Q 

Vlera 3 160 218,16 (tre miljon e njeqind e gjashtedhjete mije e dyqind e tetembedhjete, pike 

gjashtembedhjete) leke 

 

4. “Taulanti” sh.p.k.                 K83308601C 

Vlera 3 160 218,16 (tre miljon e njeqind e gjashtedhjete mije e dyqind e tetembedhjete, pike 

gjashtembedhjete) leke 

 

5.”Bizhga 1”shpk                                                          K82727601P 

Vlera 3 160 218,16 (tre miljon e njeqind e gjashtedhjete mije e dyqind e tetembedhjete, pike 

gjashtembedhjete) leke 

 

6.”A-L Security” shpk                                                   L23123602F  

Vlera 3 160 218,16 (tre miljon e njeqind e gjashtedhjete mije e dyqind e tetembedhjete, pike 

gjashtembedhjete) leke 

 

    

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm: 

 

1. ”Bizhga 1”shpk  
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2. ”A-L Security” shpk    

3. “Taulanti” sh.p.k.         

 

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme: 

 

1. Operatori Ekonomik “BIZHGA 1” skualifikohet pasi nuk ploteson kriteret e meposhtme:                

a. Deklarate mbi permbushjen e kritereve te pergjithshme (shtojca 4) nuk eshte plotesuar sipas 

nenit 45 te LPP , konkretisht nuk figuron ortaku i vetem i shoqerise sipas ekstraktit te QKR. 

b. Nuk ploteson kriterin e Qendres se Kontrollit konform Udhezimit nr. 130 date 05.03.2018 te 

Ministrit te Puneve te Brendshme , kreu 7, pika D/5 ku Qendra e Kontrollit  duhet te 

miratohet cdo dy vjet.  Qendra e Kontrollit eshte jashte afatit dy-vjecar. 

c. Nuk ploteson kriterin e Dokumentit te Performances mbi menyren e ushtrimit te aktivitetit 

te Operatorit Ekonomik. Sipas vertetimit nr. 485/1 date 13.02.2019 te leshuar nga DPV 

Gjirokaster rezulton qe Operatori Ekonomik “BIZHGA – 1” te kete mangesi. 

2. Operatori Ekonomik “A-L SECURITY” skualifikohet pasi nuk ploteson kriteret e 

meposhtme : 

a. Vërtetimin që konfirmon shlyerjen e të gjitha detyrimeve të maturuara të energjisë 

elektrike të kontratave të energjisë që ka operatori ekonomik që është i regjistruar në 

Shqipëri. Operatori Ekonomik “A-L SECURITY” dhe  Operatori Ekonomik 

“TAULANTI” kane paraqitur vertetime nga OSHEE Gjirokaster perkatesisht me nr. 676 

prot dhe nr. 677 prot date 14.05.2019 per te njejten Kontrate dhe me te njejtin Kod, 

megjithese keta Operatore Ekonomike kane  Qendra  Kontrolli te ndryshme sipas 

vertetimeve te leshuara nga DPV Gjirokaster. Bazuar ne nenin 65 te VKM nr. 914 date 

29.12.2014, “Per miratimin e rregullave te Prokurimit Publik”, i ndryshuar te dy 

Operatoret Ekonomike skualifikohen nga procedura.  

b. Nuk ploteson kriterin e Qendres se Kontrollit pasi sipas Udhezimit nr. 130 date 

05.03.2018 te Ministrit te Puneve te Brendshme , kreu 7, pika D/5 ku ne aktin e 

miratimit te Qendres se Kontrollit bashkelidhet lista dokumentacionit dhe pajisjeve.  

3. Operatori Ekonomik “TAULANTI” skualifikohet pasi nuk ploteson kriteret e meposhtme  

a. Vërtetimin që konfirmon shlyerjen e të gjitha detyrimeve të maturuara të energjisë 

elektrike të kontratave të energjisë që ka operatori ekonomik që është i regjistruar në 

Shqipëri. Operatori Ekonomik “A-L SECURITY” dhe  Operatori Ekonomik 

“TAULANTI” kane paraqitur vertetime nga OSHEE Gjirokaster perkatesisht me nr. 676 

prot dhe nr. 677 prot date 14.05.2019 per te njejten Kontrate dhe me te njejtin Kod, 

megjithese keta Operatore Ekonomike kane  Qendra  Kontrolli te ndryshme sipas 

vertetimeve te leshuara nga DPV Gjirokaster. Bazuar ne nenin 65 te VKM nr. 914 date 

29.12.2014, “Per miratimin e rregullave te Prokurimit Publik”, i ndryshuar te dy 

Operatoret Ekonomike skualifikohen nga procedura.  

b. Nuk ploteson kriterin e Qendres se Kontrollit pasi sipas Udhezimit nr. 130 date 

05.03.2018 te Ministrit te Puneve te Brendshme , kreu 7, pika D/5 ku ne aktin e 

miratimit te Qendres se Kontrollit bashkelidhet lista dokumentacionit dhe pajisjeve.  

Operatoret ekonomike “Taulanti” sh.p.k.  dhe ”A-L Security” shpk kane bere ankesa prane AK dhe 

KPP. Komisioni i Prokurimit Publik me  Vendimin nr. 531/2019 date 13.08.2019 i ka pranuar keto 

ankesa. AK konform vendimit te KPP I ka kualifikuar keta operatore ekonomike. Pas hedhjes se 

shortit Operatori Ekonomik “Taulanti” sh.p.k. eshte shpallur fitues. 
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* * * 

 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojme „TAULANTI“ shpk, adresa : Lagjja 

„18 Shtatori“ Gjirokaster, se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej 3 160 218,16 (tre 

miljon e njeqind e gjashtedhjete mije e dyqind e tetembedhjete, pike gjashtembedhjete) leke pa tvsh 

është identifikuar si oferta e suksesshme pas hedhjes se shortit. 

 

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Drejtorise se Rajonit Jugor Gjirokaster ,ish zona 

Industriale Gjirokaster, (nr. 084262529 tel.) sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e 

tenderit, brenda 5 ditëve nga dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi.  

 

Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, kontrata do t’i 

akordohet ofertuesit vijues në klasifikimin përfundimtar, oferta e të cilit është dorëzuar me një vlerë 

të përgjithshme prej 3 160 218,16 (tre miljon e njeqind e gjashtedhjete mije e dyqind e 

tetembedhjete, pike gjashtembedhjete) leke pa 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 03.06.2019 

Ankesa: Operatoret ekonomike “Taulanti” sh.p.k.  dhe ”A-L Security” shpk kane bere ankesa prane 

AK dhe KPP. Komisioni i Prokurimit Publik me  Vendimin nr. 531/2019 date 13.08.2019 i ka 

pranuar keto ankesa. AK konform vendimit te KPP I ka kualifikuar keta operatore ekonomike. 

 

 

POSTA SHQIPTARE SH.A 
FORMULARI I NJOFTIMIT TË  FITUESIT 

 

Datë :09.09.2019 

 

PËR :OPERATORIN EKONOMIK “AUTO STAR ALBANIA” SH.A. 

NIPT J62023007G 

Adresa:  Lagjja Kashar, autostrada Tirane Durres, km 7, godine 2-kateshe, nr 10. Tirane 

* * * 

Procedura e prokurimit: Referuar Urdhërit të Prokurimit Nr.27, datë 08.07.2019, me objekt të 

kontratës “Blerje Automjetesh dhe Stacione Karikimi (për projektin shko gjelbër me një flotë 

të modernizuar dhe ekologjike"me fond limit: 44.983.455 (dyzet e katër milion e nëntëqind e 

tetëdhjetë e tre mijë e katërqind e pesëdhjetë e pesë) Lekë pa TVSH, me procedurë e hapur me 

mjete elektronike, e cila u zhvillua më datë 19.08.2019, ora 11:00, [Referenca e dosjes nga 

autoriteti kontraktor]. 

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-30127-07-11-2019; 

Përshkrim i shkurtër i kontratës:“Blerje Automjetesh dhe Stacione Karikimi (për projektin shko 

gjelbër me një flotë të modernizuar dhe ekologjike"; 

Fondi Limit: 44.983.455 (dyzet e katër milion e nëntëqind e tetëdhjetë e tre mijë e katërqind e 

pesëdhjetë e pesë) Lekë pa TVSH; 

Kohëzgjatja e kontratës: Afati i realizimit është 6 (gjashtë) muaj nga data e nënshkrimit të 

kontratës. 

Burimi i financimit: Financuar nga të ardhurat e shoqërisë Posta Shqiptare sh.a.  
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