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POSTA SHQIPTARE SH.A 

DEPARTAMENTI I ADMINISTRIMIT 

DREJTORIA LIGJORE 

 

 

Nr.______Prot.                                                           Tiranë, më ___/___/ 2023 

 

 

                                      FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT  

Datë 20.01.2023 

 

Drejtuar: BOE “NAZERI 2000, NIPT-i K31422029Q, & Eurogjici Security NIPT-i K31929010K, 

& S.A.S (Special Albania Security), NIPT-i K31526053M, & TREZHNJEVA, NIPT-i 

K19303605O”, përfaqësuar me prokurë nga operatori “NAZERI - 2000” sh.p.k. NIPT-i 

K31422029Q. 
 

Me adresë: Rr. “Kavajes”, Qendra Condor, Kulla H, Ap. 27, Tiranë. 

 

 

Procedura e prokurimit:  “Procedurë e hapur”  

 

Numri i procedurës/referenca e Lotit: REF-53874-12-2022 

 

Përshkrimi i shkurtër i kontratës: “Shërbimi i marrjes në rrugë valore të sinjaleve të alarmit, 

verifikimit dhe reagimit me grup të gatshëm në të gjitha filialet e degët e Postës Shqiptare”, me 

fond limit : 19,935,720 (nëntëmbëdhjetë milion e nëntëqind e trdhjetë e pesë mijë e shtatëqind e 

njëzet) Lekë, pa TVSH, me afat: 12 (dymbëdhjetë) muaj kalendarike nga hyrja në fuqi e kontratës. 

 Publikimet e mëparshme (nëse aplikohet): Buletini i Njoftimeve Publike datë 27.12.2022, nr. 176 

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  

 oferta ekonomikisht më e favorshme  

 oferta ekono  

 

Me anë të kësaj, ju informojmë se Ofertuesit e mëposhtëm kanë marrë pjesë në këtë procedurë me 

këto vlera përkatëse të ofruara: 

1. Bashkimi i Operatorëve Ekonomik “NAZERI 2000, NUIS/NIPT K31422029Q, & 

Eurogjici Security NIPT-i K31929010K, & S.A.S (Special Albania Security), NIPT-i 

K31526053M, & TREZHNJEVA, NIPT-i K19303605O”, me vlerë të ofertës ekonomike 

19,913,040 [nëntëmbëdhjetë milion e nëntëqind e trembëdhjetë mijë e dyzetë] lekë; pa 

T.V.SH.  

 

Janë skualifikuar Ofertuesit e mëposhtëm: Nuk pati operatorë të s’kualifikuar  

 

http://www.postashqiptare.al/
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Në rast se, nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose nuk dorëzon sigurimin e kontratës brenda afatit 

përfundimtar tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do të konfiskohet sigurimi i ofertës suaj dhe do të 

veprohet siç parashikohet në nenin 83 të Ligjit nr. 162/2020 “Për prokurimin publik”. 

 

 

Ankesa pas Njoftimit te Fituesit (Paraprak) 

 

PO    JO X 

 

Nëse Po (vendimi përfundimtar për trajtimin e ankesës/ave nr. datë)___________________ 

 

Ankesa pas Njoftimit të Anullimit të procedurës: 

  

PO    JO 

 

Nëse Po (vendimi përfundimtar për trajtimin e ankesës/ave nr. datë)___________________ 

 

Me publikimin e këtij njoftimi, duhej të fillonin afatet e ankimit sipas përcaktimeve në nenin 109 të 

Ligjit Nr. 162/2020, datë 23.12.2020, “Për Prokurimin Publik´, por në rastin e këtij njoftimi nuk ka 

ankesa, pasi në garë është vetëm 1 (një) operator ekonomik (neni 96 pika 2. b te ligjit nr 162/2020 

“Për Prokurimin Publik”. 

 

 

 

                                                      

 

                                                          TITULLARI  I  AUTORITETIT  KONTRAKTOR 

                                                       Ardit Demiri 
 

 

 

 

 

 

http://www.postashqiptare.al/

