
 
Nr._______prot          Date 17.11.2021 

 

[Shtojcë  për tu plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor] 
 

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT 

Date17.11.2021 

 

Drejtuar: “Myrto Security” shpk, Adresa:Fier, Lagja Kastriot,tek zyrat e Albtelecomit, 

kati 3-te. 

 

Procedura e prokurimit/lotit: “Procedure e hapur”, me mjete elektronike 

Numri i procedurës/referenca e Lotit: REF-08881-10-20-2021 

Përshkrimi i shkurtër i kontratës: “Shoqerimi i vlerave monetare per FSHU-sha, Rajoni 

Elbasan per nje periudhe 2 vjecare” - 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 

25.10.2021 , Nr. 154. 

 

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:  15.049.607,04 (pesembedhjete milion e dyzet e nente mije e gjashteqind e shtate 

presje zero kater) leke pa TVSH. 

       (e shprehur në shifra dhe fjalë) 

2. “ NAZERI-2000” shpk                                                                  K31422029Q 

Emri i plotë i shoqërisë                                                                 Numri i NIPT-it   

Vlera:  15.161.402,88 (pesembedhjete milion e njeqind e gjashtedhjete e nje mije e 

katerqind e dy presje tetedhjete e tete) leke pa TVSH 

(e shprehur në shifra dhe fjalë). 

3.  “ MADRIT” shpk                                                                        K37506622A 

Emri i plotë i shoqërisë                                                                 Numri i NIPT-it   

Vlera:  Nuk ka paraqitur oferte 

(e shprehur në shifra dhe fjalë). 



 

 

Etj._____________________________________________________________________ 

 

Nga pjesërmarrësit janë skualifikuar Ofertuesit e mëposhtëm:  

1. “ NAZERI-2000” shpk per arsyet e meposhtme: 

 

   - Nuk ka paraqitur sigurimin e ofertes ne kundershtim me piken 1/b te “Kritereve te 

     Veçanta per Kualifikim” 

- Nuk ka paraqitur  çertifikata për punonjës  shërbimi në fushën e veprimtarisë së 

shërbimit për ruajtjen dhe sigurimin fizik të objekteve dhe pronave, nenkategoria 

I.3.B, per te pakten 10 punonjes sherbimi te leshuara nga Drejtoria Vendore e Policise 

Elbasan, ne kundershtim me piken 2.1/d te “Kritereve te Veçanta per Kualifikim”. 

- Vertetimi i performances i leshuar nga Drejtoria Vendore e Policise Elbasan mban 

daten 07.08.2020, ne kundershtim me piken 2.2.3 te “Kerkesave te Veçanta per 

Kualifikim” ne te cilin ky vertetim kerkohet “leshuar brenda 30 diteve nga data e 

hapjes se ofertave”, pra jo me heret se data 05.10.2021. 

-  

2. “MADRIT” per arsyet e meposhtme: 

    - Nuk ka paraqitur oferte. 

    - Nuk ka paraqitur asnje dokument administrativo-ligjor-kualifikues. 
*  *  * 

 

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 15.049.607,04 (pesembedhjete milion e dyzet e nente mije e gjashteqind e shtate 

presje zero kater) 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 

D R E J T O R I 

 

Arben ASLLANI 
 


