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FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT

Data

04.09.2019

Për: “TREZHNJEVA” sh.p.k, me numer NIPTI K19303605O, me adrese: Lgj.
“Partizani”, Rruga “Jaho Salihi”, Pallati nr.90/3, Shk nr.1, Ap nr.5, Bajram Curri, me
perfaqesues ligjor z.Adem Trezhnjeva.

Procedura e prokurimit: Procedure e Hapur

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-30121-07-11-2019

Përshkrim i shkurtër i kontratës: Sherbim me roje civile Zyrat e Sektorit Kukes dhe Skrapin
ne Trull Surroi (vendndodhja Kukes)”/Loti II/Marreveshje kuader me afat 12 mujor.

Me fond limit: 6 634 970 (gjashte milion e gjashteqind e tridhjetë e kater mije e nëntëqind

e shtatëdhjetë) leke pa tvsh/ Buxheti i Shtetit/.

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike Nr.28, date 15
Korrik 2019.
Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:çmimi më i ulët X oferta ekonomikisht më e favorshme 

Njoftojme se, kane qenë pjesëmarrës në procedurë 6 (gjashtë) ofertues ekonomik, si më
poshtë:

1. “EUROGJICI SECURITY” SH.P.K, me numer NIPTI K31929010K, me
adrese:Rruga “Adem Jashari”, Lagjia nr.8, Ndert 4, Hyrja 10, Ap 3, Nj.Bashkiake nr 5,
Tirane, me perfaqesues ligjor z.Lavdrim Gjici, me oferte: 6 320 436.32 lekë pa tvsh
( gjashtë milion e treqind e njëzet mijë e katërqind e tridhjete e gjashtë pikë tridhjetë e
dy) leke pa T.V.SH dhe 7 584 523.58 (shtatë milion e pesëqind e tetëdhjete e kater mije
e pesëqind e njëzet e tre presje pesëdhjetë e tete) leke me TVSH.

2. “TONY SECYRITY” SH.P.K, me numer NIPTI K94010201F, me adresë: Njësia
Bashkiake nr. 5, Rr. “Lidhja e Prizrenit”, Zona Kadastrale 8270, P.101, Kat i I-rë,
Tiranë, me përfaqesues ligjor Z. Nazmi Kurti, me oferte: : 6 320 436.32 lekë pa tvsh
( gjashtë milion e treqind e njëzet mijë e katërqind e tridhjete e gjashtë pikë tridhjetë e
dy) leke pa T.V.SH dhe 7 584 523.58 (shtatë milion e pesëqind e tetëdhjete e kater mije
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e pesëqind e njëzet e tre presje pesëdhjetë e tete) leke me TVSH
3. “ORKA” SH.P.K, me numer NIPTI L58318203G, me adrese: Lagjia nr.2,Rr.Prizrenit,

Zona kadastrale nr.2315,Nr pasurie 50/74-ND,Kukes, me administrator Z.Adriatik
Braha, me oferte: : 6 320 436.32 lekë pa tvsh ( gjashtë milion e treqind e njëzet mijë e
katërqind e tridhjete e gjashtë pikë tridhjetë e
dy) leke pa T.V.SH dhe 7 584 523.58 (shtatë milion e pesëqind e tetëdhjete e kater mije
e pesëqind e njëzet e tre presje pesëdhjetë e tete) leke me TVSH

4. “NAZERI-2000” SH.P.K, me numer NIPTI K31422029Q, me adresë: Rruga e
“Kavajës”, Qendra Condor, Kulla A, Ap. 27, Tiranë, me përfaqesues ligjor Z. Durim
Nazeraj, pa oferte dhe dokumentacion te ngarkuar.

5. “TREZHNJEVA” SH.P.K, me numer NIPTI K19303605O, me adrese: Lgj.
“Partizani”, Rruga “Jaho Salihi”, Pallati nr.90/3, Shk nr.1, Ap nr.5, Bajram Curri, me
perfaqesues ligjor z.Adem Trezhnjeva, me oferte (e reduktuar): 3 160 218 .16 lekë pa
tvsh ( tre milion e njëqind e gjashtëdhjetë mijë e dyqind e tetëmbëdhjetë pikë
gjashtëmbëdhjetë) leke pa T.V.SH dhe 3 792 261 .79 (tre milion e shtatëqind e
nentëdhjetë e dy mijë e dyqind e gjashtëdhjetë e një pikë shtatëdhjetë e nëntë) leke me
TVSH

6. “ ORUÇI- 07” sh.p.k, me numer NIPTI K 87608201 S, me adrese: Lagjia e Re, Rr.” 1
Qershori”, Nr pasurie 48/ 96, Kukes, me administrator Z.Isak Oruçi, me oferte: 6 320
436.32 lekë pa tvsh ( gjashtë milion e treqind e njëzet mijë e katërqind e tridhjete e
gjashtë pikë tridhjetë e dy) leke pa T.V.SH dhe 7 584 523.58 (shtatë milion e pesëqind e
tetëdhjete e kater mije e pesëqind e njëzet e tre presje pesëdhjetë e tete) leke me TVSH.

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

1. “ ORUÇI- 07” sh.p.k, NIPTI K 87608201 S, përkatësisht për arsyet e mëposhtme:

1) Referuar vertetimit elektronik te dates 30.07.2019, ne permbajtje te tij thuhet se
nuk keni detyrim tatimor, te papaguar, ne fuqi.Nderkohe që po t’i referohemi akt-
marrveshjes per shlyerjen e detyrimeve tatimore me këste, Nr 3651, dt08.02.2019,
e cila reulton te jetë ngarkuar në sistem, lidhur me Drejtorine Rajonale Tatimore
Kukes, ju keni marrë përsiper shlyerjen e detyrimeve me këste deri me 25.12.2020.
Subjekti në fjale rezulton me detyrime financiare të pashlyera, në kundërshtim me
nenin 46/1 dhe 53/3 të ligjit nr.9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik” (i
ndryshuar) ;

2) Ne Autorizimin e AKEP, distanca e percaktuar me rreze 12.5 km, nuk e mbulon
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vendndodhjen e objektit, ne kundershtim me piken 2.3/2 të Kritereve te Vecanta te
Kualifikimit.

3) Mungojnë bilancet e shoqërise per vitet 2016-2017, në kundërshtim me piken 2.2 te
Kritereve te Kualifikimit Kapaciteti Ekonomik dhe Financiar.

4) Nuk plotësoni numrin e punonjësve të shërbimit për këtë lot, pasi referuar
vërtetimit te Performances, lëshuar nga DVP Kukes, ju keni të angazhuar 15
punonjës në kontratat ekzistuese, ndërkohë që lista e plotë përfshin në total 18
punonjës. Per mbulimin e kontrates, për të cilen ju konkuroni, janë kërkuar 10
punonjës që ju nuk i plotësoni.

5) Vendimi i Drejtorisë se Policisë së Shtetit, per miratim të ndryshimeve në licensë,
nr298/7, dt.23.05.2019 rezulton kopje, me vule apo nënshkrim të njomë.

6) Certifikata NR 1575/2, dt.31.08.2018 në emer të Tahir Lugja, nuk shoqërohet me
autorizimin e kërkuar

2. “NAZERI-2000” SH.P.K, me numer NIPTI K31422029Q, me adresë: Rruga e
“Kavajës”, Qendra Condor, Kulla A, Ap. 27, Tiranë, me përfaqesues ligjor Z. Durim
Nazeraj, pa oferte dhe dokumentacion te ngarkuar.

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë operatorin ekonomik
“TREZHNJEVA” SH.P.K, me numer NIPTI K19303605O, me adrese: Lgj. “Partizani”,
Rruga ‘Jaho Salihi’, Pallati nr.90/3, Shk nr.1, Ap nr.5, Bajram Curri, me perfaqesues ligjor
z.Adem Treznjeva, me oferte me oferte (e reduktuar): 3 160 218 .16 lekë pa tvsh ( tre
milion e njëqind e gjashtëdhjetë mijë e dyqind e tetëmbëdhjetë pikë gjashtëmbëdhjetë) leke
pa T.V.SH dhe 3 792 261 .79 (tre milion e shtatëqind e nentëdhjetë e dy mijë e dyqind e
gjashtëdhjetë e një pikë shtatëdhjetë e nëntë) leke me TVSH.

Sqarim: Oferta fillestare ka qene ne vleren 6 320 436.32 lekë pa tvsh ( gjashtë milion e

treqind e njëzet mijë e katërqind e tridhjete e gjashtë pikë tridhjetë e dy) leke pa T.V.SH dhe

7 584 523.58 (shtatë milion e pesëqind e tetëdhjete e kater mije e pesëqind e njëzet e tre

presje pesëdhjetë e tete) leke me TVSH, por ashtu sic eshte njoftuar ne Dokumentet e

Tenderit, subjektit fitues i eshte bere e ditur qe Drejtoria e Rajonit Verior, zyrtarisht nuk

eshte me Institucioni pergjegjes per administrimin vend depozitimit te Skrapit ne Trull

Surroi. Si rrjedhim, eshte perjashtuar nje vend roje shoqeruar me zbritjen e vleres se ofruar

konform dispozitave ligjore ne fuqi.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Drejtorise Rajonit Verior Shkoder,me adrese:
Rr.”At Zef Valentini”, Lagjia “ 3 Heronjte” Shkoder, sigurimin e kontratës, siç
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parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 5 (pese) ditëve nga dita e marrjes/publikimit
të këtij njoftimi.

Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do të
konfiskohet sigurimi i ofertës suaj (nëse është kërkuar) dhe kontrata do t’i akordohet
ofertuesit vijues në klasifikimin përfundimtar, oferta e të cilit është dorëzuar me një vlerë të
përgjithshme prej: 3 160 218 .16 lekë pa tvsh ( tre milion e njëqind e gjashtëdhjetë mijë e
dyqind e tetëmbëdhjetë pikë gjashtëmbëdhjetë) leke pa T.V.SH dhe 3 792 261 .79 (tre
milion e shtatëqind e nentëdhjetë e dy mijë e dyqind e gjashtëdhjetë e një pikë shtatëdhjetë
e nëntë) leke me TVSH, siç parashikohet në nenin 58 të Ligjit nr.9643 datë 20.11.2006
“Për prokurimin publik”, i ndryshuar.

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 19.08.2019

Ankesa: Jo

Titullari i autoritetit kontraktor

Drejtori

Shkelqim Sterkaj


