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MINISTRIA E SHËNDETËSISË
DHE MBROJTJES SOCIALE

SPITALI UNIVERSITAR I TRAUMËS

Shtojca 14

[ Shtojcë për t’u plotësuar Autoriteti Kontraktor]

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT

Data 22.05.2018

Për: Sh.P.S.F “Toni Security”  shpk, Adresa: Rruga “Lidhja e Prizrenit”, P. 10/1, Tiranë

Procedura e prokurimit: Procedurë e Hapur Marreveshje Kuader me një Operator Ekonomik, ku
të gjitha kushtet janë të përcaktuara, me objekt “Shërbimi i ruajtjes dhe sigurisë me Roje
Private”, me fond limit prej 24 929 174.88 (njëzetë e katër milionë e nëntëqind e njëzetë e nëntë
mijë e njëqind e shtatëdhjetë e katër pikë tetëdhjetë e tetë) Leke pa TVSH.

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-39575-12-28-2017

Përshkrim i shkurtër i kontratës: [“Shërbimi i ruajtjes dhe sigurisë me Roje Private” në SUT
për një periudhë 12 mujore nga data e lidhjes së kontratës.]

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  çmimi më i ulët X oferta ekonomikisht më e favorshme  

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

1. FIRDEUS SECURITY K61628006R - me ofertë 9 480.66 (nëntëmijë e
katërqind e tetëdhjetë pikë gjashtëdhjetë e gjashtë) leke pa tvsh

2. ARBANA SH.A K21310002U - nuk ka paraqitur oferte ekonomike
3. DEA SECURITY K51521007J - me ofertë 9 480.66 (nëntëmijë e

katërqind e tetëdhjetë pikë gjashtëdhjetë e gjashtë) leke pa tvsh
4. FLEN ARB K31404040G -me ofertë 23 494 898.95 (njëzetë e tre

milionë e katërqind e nëntëdhjetë e katër mijë e tetëqind e nëntëdhjetë e tetë pikë
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nëntëdhjetë e pesë) leke pa tvsh
5. PELIKAN SECURITY GROUP K11423005T -me oferte 24 210 913.61 (njëzetë e

katër milionë e dyqind e dhjetë mijë e nëntëqind e trembëdhjetë pikë gjashtëdhjetë e një)
leke pa tvsh

6. AULONA POL 1 K26307202E - me oferte 23 683 452.05 (njëzetë e tre
milionë e gjashtëqind e tetëdhjetë e tre mijë e katërqind e pesëdhjetë e dy pikë zero pesë)
leke pa tvsh

7. EUROGJICI SECURITY K31929010K - me oferte 7 281.00 (shtatëmijë e
dyqind e tetëdhjetë e një) leke pa tvsh

8. MYRTO SECURITY K23323401N - me oferte 23 683 452.05 (njëzetë e tre
milionë e gjashtëqind e tetëdhjetë e tre mijë e katërqind e pesëdhjetë e dy pikë zero pesë)
leke pa tvsh

9. SSX  J61817070O - me oferte 9 482.60 (nëntë mijë e
katërqind e tetëdhjetë e dy pikë gjashtëdhjetë) leke pa tvsh

10. TREZHNJEVA K19303605O - me oferte 20 666 626.52 (njëzetë
milionë e gjashtëqind e gjashtëdhjetë e gjashtë mijë e gjashtëqind e njëzetë e gjashtë pikë
pesëdhjetë e dy) leke pa tvsh

11. SAFE - me oferte 9 480.64 (nëntë mijë e
katërqind e tetëdhjetë pikë gjashtëdhjetë e katër) leke pa tvsh

12. OKTAPUS 1 SECURITY K72002014B - me oferte 8 397.14 (tetëmijë e
treqind e nëntëdhjetë e shtatë pikë katërmbëdhjetë) leke pa tvsh

13. NAZERI 2000 K31422029Q - me oferte 9 480.72 (nëntë mijë e
katërqind e tetëdhjetë pikë shtatëdhjetë e dy) leke pa tvsh

14. TONI-SECURITY K94010201F - me oferte 9 482.46 (nëntë mijë e
katërqind e tetëdhjetë e dy pikë dyzetë e gjashtë) leke pa tvsh

15. INTERNATIONAL SECURITY ALBANIA L02004016V-me oferte 9 482.46 (nëntë
mijë e katërqind e tetëdhjetë e dy pikë dyzetë e gjashtë) leke pa tvsh

16. OKTAPUS K31515076S - me oferte 9 482.48 (nëntë mijë e
katërqind e tetëdhjetë e dy pikë dyzetë e tetë) leke pa tvsh

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

I. FIRDEUSI SECURITY

1-OE nuk ploteson kriteret e pergjithshme pika2/b (nuk ka paguar detyrimet e sigurimeve
shoqerore shendetesore).
2-OE nuk ploteson kriteret e vecanta, kapaciteti ligjor, pika 3( nuk ka paraqitur certifikatat e
punonjesve sipas numrit te kerkuar)
3-OE nuk ploteson kapacitetin ekonomik, pika 2 (nuk ka paraqitur vertetimin bankar)
II. ARBANA SH.A

1- OE nuk ka paraqitur Oferte Ekonomike
2- OE nuk ploteson kriteret e pergjithshme dhe te vecanta sipas DST.
III. DEA SECURITY
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1-OE nuk ploteson kriteret e vecanta - kapacitetin ekonomik dhe financiar, pika 3, pasi nuk
ploteson numrin minimal te punonjesve te siguar per 3 muajt e fundit, minimalisht 42 punonjes
ne muaj.
2-Per muajin nentor OE ka vetem 40 punonjes te siguruar e konfirmuar kjo me formualrin E-sig
dhe vertetimin nga organet taimore per kontributet e sig shoq-shendetesore.

IV. FLEN ARB

1- nuk ploteson kriteret e pergjithshme, pika 2/b, pasi nuk ka paguar të gjitha detyrimet e
sigurimeve shoqërore .
2- nuk ploteson kriteret e vecanta pika 1/c, formulari i ofertes nuk eshte sipas kerkesave te
AK (vlera ditore per 1 vendroje me 3 turne dhe 1 turn); oferta eshte bere totale vjetore.
3- nuk ploteson kriteret e vecanta, kapaciteti ligjor pika 3- nuk ka paraqitur certifikatat/lejet
e punonjësve të çertifikuar, lëshuar nga Drejtoria e Policisë Qarkut Tiranë, jo më pak se 42
punonjës.
4- nuk ploteson kapacitetin teknik , pika 2.3 ka ngjarje gjate vitit 2017 per shkak të saj.
5- nuk ploteson kapacitetin teknik pika 5 , analiza e kostos , ndryshon menyra e
perllogaritjes se vendrojes me 3 turne nga vendroja me 1 turn.
6- nuk ploteson kapacitetin teknik , pika 2.3 ka grup të gatshëm për ndërhyrje në situatë
emergjente por nuk e ka sipas kerkesave ne specifikimet teknike.
V. PELIKANI SECURITY GROUP

1- nuk ploteson kriteret e vecanta pika 1/c, formulari i ofertes nuk eshte sipas kerkesave te
AK (vlera ditore per 1 vendroje me 3 turne dhe 1 turn); oferta eshte bere totale vjetore.
2- nuk ploteson kapacitetin teknik , pika 2.3 ka ngjarje gjate vitit 2017 per shkak të saj.
VI. AULONA POL.1

1- nuk ploteson kriteret e vecanta pika 1/c, formulari i ofertes nuk eshte sipas kerkesave te
AK (vlera ditore per 1 vendroje me 3 turne dhe 1 turn); oferta eshte bere totale vjetore.
2- nuk ploteson kapacitetin teknik , pika 2.3 ka grup të gatshëm për ndërhyrje në situatë
emergjente por nuk e ka sipas kerkesave ne specifikimet teknike.
VII. EUROGJICI SECURITY

1- nuk ploteson kapacitetin teknik pika 5, analiza e kostos , ndryshon menyra e
perllogaritjes se vendrojes me 3 turne nga vendroja me 1 turn.
2- eshte nen kosto ligjore pasi ofertuesi duhet të përllogarisi pagën bazë minimale ligjore
në vlerën prej 36.000 lekë, shtesat mbi pagë për turnin e dytë dhe të tretë si dhe kontributet
shoqërore dhe shëndetësore në masën 16,7%.
3- Per sa me siper OE nuk ka perllogaritur shtesat mbi page per për turnin e dytë dhe të tretë
sipas legjislacionit ne fuqi.
VIII. MYRTO SECURITY

1- nuk ploteson kriteret e vecanta pika 1/c, formulari i ofertes nuk eshte sipas kerkesave te
AK (vlera ditore per 1 vendroje me 3 turne dhe 1 turn); oferta eshte bere totale vjetore.
2- nuk ploteson kapacitetin teknik , pika 2.3 ka grup të gatshëm për ndërhyrje në situatë
emergjente por nuk e ka sipas kerkesave ne specifikimet teknike

IX. TREZHNJEVA

1- nuk ploteson kriteret e vecanta pika 1/c, formulari i ofertes nuk eshte sipas kerkesave te
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AK (vlera ditore per 1 vendroje me 3 turne dhe 1 turn); oferta eshte bere totale vjetore.
2- nuk ploteson kapacitetin teknik , pika 2.3 ka grup të gatshëm për ndërhyrje në situatë
emergjente por nuk e ka sipas kerkesave ne specifikimet teknike.
3- nuk ploteson kriteret e vecanta, kapaciteti ligjor pika 3. OE nuk ka paraqitur
certifikatat/lejet e punonjësve të çertifikuar, lëshuar nga Drejtoria e Policisë Qarkut Tiranë, jo më
pak se 42 punonjës.
4- eshte nen kosto ligjore pasi ofertuesi duhet të përllogarisi pagën bazë minimale ligjore
në vlerën prej 36.000 lekë, shtesat mbi pagë për turnin e dytë dhe të tretë si dhe kontributet
shoqërore dhe shëndetësore në masën 16,7% te cilat jane perllogaritur gabim dhe jo sipas
kerkesave te AK.
X. SAFE

1- nuk ploteson kapacitetin teknik , pika 2.3 ka grup të gatshëm për ndërhyrje në situatë
emergjente por nuk e ka sipas kerkesave ne specifikimet teknike.
XI. OKTAPUS 1 SECURITY

1- eshte nen kosto ligjore pasi ofertuesi duhet të përllogarisi pagën bazë minimale ligjore
në vlerën prej 36.000 lekë, te cilat jane perllogaritur gabim dhe jo sipas kerkesave te AK.
2- nuk ploteson kapacitetin teknik pika 5 , analiza e kostos , ndryshon menyra e
perllogaritjes se vendrojes me 3 turne nga vendroja me 1 turn.
XII. NAZERI 2000

1-Sipas vendimit te KPP nr.269/1Prot. Date 02.05.20108 i protokolluar ne SUT me
nr.734 date 03.05.2018, OE nuk ploteson kriteret e vecanta, kapaciteti ligjor pika 3. OE
nuk ka paraqitur certifikatat/lejet e punonjësve të çertifikuar, lëshuar nga Drejtoria e Policisë
Qarkut Tiranë, jo më pak se 42 punonjës.
2- nuk ploteson kapacitetin teknik pika 5, analiza e kostos , pasi nuk eshte plotesuar sipas
percaktimeve ne dokumentat e procedures.

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, dhe pas shortit të zhvilluar në datën 18.05.2018
midis OE International Security Albania dhe OE Toni-Security me vlerë të njëjtë oferte, të
renditur të parët, informojmë [Sh.P.S.F “Toni Security”  shpk, Adresa: Rruga “Lidhja e
Prizrenit”, P. 10/1, Tiranë] se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej 9 482.46
(nëntë mijë e katërqind e tetëdhjetë e dy pikë dyzetë e gjashtë) leke pa tvsh është identifikuar
si oferta e suksesshme dhe fituese e shortit te hedhur.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Spitali Universitar i Traume, Adresa:Ruga “Lord
Bajron”, Laprake, Tirane sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit,
brenda dy 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 9 482.46 (nëntë mijë e katërqind e tetëdhjetë e dy pikë dyzetë e gjashtë), siç parashikohet në
nenin 58 të Ligjit nr.9643 datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar.
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Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 07.05.2018

Ankesa: ka ose jo: jo

(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë ___________________________

Arben ZENELAJ
Titullari i Autoritetit Kontraktor


