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OPERATORI I SISTEMIT TE SHPERNDARJES SH.A, 

NJËSIA KUKËS 

FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT 

 

Nr.          .Prot                         Kukës më datë:        .         .2021 

 

Drejtuar: “Toni-Security” Sh.p.k 

Adresa: Njesia bashkiake nr.5, Rruga Lidhja e Prizrenit, zona kadastrale 8270, P.10/1,  

kati i pare. 

 

Procedura e prokurimit/lotit: E hapur 

 

Numri i procedurës/referenca e Lotit: REF-09321-10-25-2021 

Objekti i prokurimit: “Ruajtja dhe shoqërimi i vlerave monetare të OSSH sh.a Rajoni 

Kukës”.– Marreveshje Kuader - me nje operator ekonomik ku te gjitha kushtet jane te 

percaktuara - me afat 24 muaj. 

 

Fondi limit : 7,830,576 (shtate milion e teteqind e tridhjete mije e peseqind e 

shtatedhjete e gjashte) leke pa TVSH. 

 

  

Afati per kryerjen e sherbimit:   24 muaj. 
 

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike Nr.158, datë 01 

Nentor 2021. 

 

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  

oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në kosto    

oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në çmim x  

 

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

ofruara: 

 

1. TONI SECURITY shpk                                                              K94010201F 

           Emri i plotë i shoqërisë        numri i NIPT-it 

Vlera: 7, 763,436.72 (shtate million e shtateqind e gjashtedhjete e tre mije e katerqind e 
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tridhjete e gjashte pike shtatedhjete e dy) Lekë pa tvsh. 

 (me numra dhe fjalë)  

 

 Nuk ka te skualifikuar: 

 

* * * 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë “Toni-Security” sh.p.k, me 

NIPT K94010201F dhe Adrese: Njesia bashkiake nr.5, Rruga Lidhja e Prizrenit, 

zona kadastrale 8270, P.10/1,  kati i pare, Tirane, se oferta e paraqitur, me një vlerë të 

përgjithshme prej 7, 763,436.72 (shtate million e shtateqind e gjashtedhjete e tre mije e 

katerqind e tridhjete e gjashte pike shtatedhjete e dy) Lekë pa tvsh, 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 

  

Ing.Afrim HODA 
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