
MINISTRIA E SHËNDETËSISË DHE MBROJTJES SOCIALE

DREJTORIA E SHËRBIMIT SPITALOR POGRADEC
Adresa: Rr.”Islam Dani”, L.5, Pogradec Tel & Fax + 35553822614 E-Mail: spitalipg@hotmail.com

FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT

[26.03.2018]

Për: [Gora shpk nr. NIPT: K54116604N adresa: Rruga „Qani Çollaku“, lagjia nr. 2, Pogradec]

Procedura e prokurimit: Kerkese per propozim

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-43049-01-31-2018

Përshkrim i shkurtër i kontratës: [“Sherbimi i ruajtjes dhe sigurise fizike te objekteve dhe
godinave te Drejtorise se Sherbimit Spitalor Pogradec” – Marreveshje Kuader - me nje
operator ekonomik ku te gjitha kushtet jane te percaktuara - me afat 12 muaj.]
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.GORA shpk Nr. K54116604N

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Vlera 6 247 564.8 (gjashtemilionedyqindedyzeteshtatemijepeseqindegjashtedhjetekaterpiketete)
leke pa tvsh ose 7 497 077.76 (shtatemilionekaterqindenentedhjeteshtatemije-
shtatedhjeteshtatepikeshtatedhjetegjashte) leke me tvsh.

(me numra dhe fjalë)

2.IRAL shpk Nr. K33708629S

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Vlera 6 335 990 (gjashtemilionetreqindetridhjetepesemijenenteqindenentedhjete) leke pa TVSH
ose 7 603 188 (shtatemilionegjashteqindetremijenjeqindetetdhjetetete) leke me TVSH

(me numra dhe fjalë)

2.ALBEN 2 SECURITY shpk Nr. K33921021M

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

mailto:spitalipg@hotmail.com


Vlera 6 204 361.84 (gjashtemilionedyqindekatermijetreqindegjashtedhjetenjepiketetedhjetekater)
leke pa TVSH ose 7 445 234.21 (shtatemilionekaterqindedyzetepesemijedyqindetridhjete-
katerpikenjezetenje)

Etj.____________________________

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

1. IRAL shpk Nr. K33708629S

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme:

nuk permbush kapacitetin teknik, per keto arsye:

 “Kriteret e Vecanta te Kualifikimit “pika 2.1.”Kapaciteti ligjor/professional pika 3 ne te
cilin citohet se operatori ekonomik ofertues duhet te disponoje:
3. Çertifikata për punonjës shërbimi në fushën e veprimtarisë së shërbimit për ruajtjen
dhe sigurimin fizik të objekteve dhe pronave për të paktën 20 (njezete) punonjës
shërbimi të lëshuara nga Drejtoria e Policisë e Qarkut Korce;
Realisht subjekti IRAL shpk disponon 16 certifikata per punonjesit e sherbimit.

 Kriteret e Vecanta te Kualifikimit “ pika 2.3.3 “Kapaciteti teknik” ne te cilin citohet se
operatori ekonomik ofertues duhet te disponoje:
3. Vërtetim nga Drejtoria e Tatimeve ose konfirmim nga sistemi Tatimor për numrin e
punonjësve të siguruar për tre muajt e fundit (Tetor-Dhjetor 2017) , shoqëruar me listë
pagesat e sigurimeve shoqërore (formularët E-sig 025 a) për këtë periudhë të
konfirmuara nga organet tatimore. Operatori ekonomik duhet të ketë minimalisht 20
punonjës të siguruar në muaj,18 punonjes sherbimi roje si dhe drejtuesin teknik dhe
administratorin.
Realisht subjekti IRAL shpk disponon Vërtetim nga sistemi Tatimor për 16 punonjës të
siguruar për tre muajt e fundit (Tetor-Dhjetor 2017), shoqëruar me listë pagesat e
sigurimeve shoqërore (formularët E-sig 025 a) për këtë periudhë të konfirmuara nga
organet tatimore po per 16 punonjes

2. ALBEN 2 SECURITY shpk Nr. K33921021M

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme:

nuk permbush kapacitetin teknik, per keto arsye:

 “Kapaciteti ekonomik dhe financiar “ pika 2.2.” pika 2 ne te cilin citohet se operatori
ekonomik ofertues duhet te disponoje:

 Vertetim nga administrate tatimore vendore qe ka paguar taksat dhe tarifat vendore per
vitin 2016 dhe 2017 per cdo vend te ushtrimit te aktivitetit sipas adresave te regjistruara
ne QKB

* * *



Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë [Gora shpk nr. NIPT: K54116604N
adresa: Rruga „Qani Çollaku“, lagjia nr. 2, Pogradec] se oferta e paraqitur, me një vlerë të
përgjithshme prej [6 247 564.8 (gjashtemilionedyqindedyzeteshtatemijepeseqindegjashte-
dhjetekaterpiketete) leke pa tvsh ose 7 497 077.76 (shtatemilionekaterqindenentedhjeteshtatemij-
eshtatedhjeteshtatepikeshtatedhjetegjashte) leke me tvsh]/pikët totale të marra [_____]është
identifikuar si oferta e suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë [Drejtorise se Sherbimit Spitalor Pogradec, Rruga
“Islam Dani” Lagjia Nr.5, Pogradec] sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e
tenderit, brenda 7 (shtate) ditëve nga dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi.

Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, kontrata do
t’i akordohet ofertuesit vijues në klasifikimin përfundimtar, oferta e të cilit është dorëzuar me një
vlerë të përgjithshme prej [vlera përkatëse e shprehur në fjalë dhe shifra], 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 02.03.2018

Ankesa: ka ose jo Po

(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë 12.03.2018

[Titullari i autoritetit kontraktor]

DREJTOR

Erion Thëngjilli


