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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: Operatori ekonomik “Elektrosek” SH.P.K., me Nipt L12122013A. 

 

Me adresë: Rruga “Muhamedin Llagami”, Tirana AL, 1005  Tiranë. 

 

Procedura e prokurimit:  “Procedurë e hapur”  

 

Numri i procedurës/referenca e Lotit: REF-53868-12-2022 

 

Përshkrimi i shkurtër i kontratës: “Shërbimi i mirëmbajtjes së sistemeve të integruara të 

sigurisë (sisteme CCTV, alarmi, GPS/GPRS, sisteme vëzhgimi auto) dhe platformës së 

monitorimit të Posta Shqiptare sh.a”, me fond limit 39,841,065 (tridhjetë e nëntë milion e tetëqind 

e dyzetë e një mijë e gjashtëdhjetë e pesë) lekë pa t.v.sh, 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:  

  

  

 

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

këto vlera përkatëse të ofruara: 

1. Operatori Ekonomik “ELEKTROSEK” Sh.p.k, NIPT L12122013A me vlerë të ofertës 

ekonomike 39.599.600 [tridhjetë e nëntë milion e pesëqind e nëntëdhjetë e nëntë mijë e 

gjashtëqind] lekë; pa T.V.SH.  

 

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

 

 

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”. 

 

http://www.postashqiptare.al/
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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 
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