Nr._______prot

Date 10.09.2021

[Shtojcë për tu plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor]
FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT

Date10.09.2021
Drejtuar: “Myrto Security” shpk, Adresa:Fier, Lagja Kastriot,tek zyrat e Albtelecomit,
kati 3-te.
Procedura e prokurimit/lotit: “Procedure e hapur, mbi kufirin e larte monetar”, me mjete
elektronike
Numri i procedurës/referenca e Lotit: Ref: REF-01500-07-22-2021
Përshkrimi i shkurtër i kontratës: Shërbim sigurie i ruajtjes fizike të ndërtesave, aseteve,
dhe njerëzve te Drejtorise Rajonale te OSSH sh.a Elbasan & FSHU sh.a Elbasan me roje
dhe sisteme alarmi - Marrëveshje Kuadër - me një operator ekonomik ku të gjitha
kushtet janë të përcaktuara - me afat 24 muaj.
Publikimet e mëparshme (nëse është rasti): Buletini i Njoftimeve Publike date
26.07.2021 , Nr. 113.
Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:
oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në kosto
oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në çmim x
Me anë të këtij Njoftimi ju informojmë se, në këtë procedurë kanë marrë pjesë Ofertuesit e
mëposhtëm me këto vlera përkatëse të ofruara:
1. “Myrto Security” shpk
K23323401N
Emri i plotë i shoqërisë
Numri i NIPT-t
Vlera: 62.739.970,09 (gjashtedhjete e dy milion e shtateqind e tridhjete e nente mije e
nenteqind e shtatedhjete presje zero nente) leke pa TVSH.
(e shprehur në shifra dhe fjalë)
2. “ UEVI-2015” shpk
L52904201S
Emri i plotë i shoqërisë
Numri i NIPT-it
Vlera: 72.343.888,8 (shtatedhjete e dy milion e treqind e dyzet e tre mije e teteqind e
tetedhjete e tete presje tete) leke pa TVSH
(e shprehur në shifra dhe fjalë)
Etj._____________________________________________________________________

Nga pjesërmarrësit janë skualifikuar Ofertuesit e mëposhtëm: S’ka
* * *
Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë “Myrto Security” shpk,
Adresa:Fier, Lagja Kastriot,tek zyrat e Albtelecomit, kati 3-te, se oferta e paraqitur me vlerë
totale prej 62.739.970,09 (gjashtedhjete e dy milion e shtateqind e tridhjete e nente mije e
nenteqind e shtatedhjete presje zero nente) leke pa TVSH/ totali i pikëve të marra [_____]
është identifikuar si Oferta e suksesshme.

Me publikimin e këtij njoftimi, fillojnë afatet e ankimit sipas përcaktimeve në nenin 109
të Ligjit Nr. 162/2020, datë 23.12.2020, “Për Prokurimin Publik´.

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR

DREJTORI
Arben ASLLANI

