
SPITALI UNIVERSITAR I TRAUMES

Shtojca 14

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT

[Data: 03.05.2019]

Për: “International Security Albania” sh.p.k [Adresa: Tirane, Bulevardi Zogu i Pare, pallati
55/1, prane Cirkut te Tiranes]

Procedura e prokurimit:”Kryerja e shërbimit të Ruajtjes me Roje Private në SUT”

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-07174-02-11-2019

Përshkrim i shkurtër i kontratës: [”Kryerja e shërbimit të Ruajtjes me Roje Private në
SUT”Marrëveshje Kuadër me një Operator Ekonomik ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara,
për një përiudhë 12 mujore nga nënshkrimi i Marreveshjes Kuadër]

Publikime të mëparshme (jo) Buletini i Njoftimeve Publike [REF-04187-01-17-2019]

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. “International Security Albania” SH.P.K. L02004016V

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Vlera: 25,651,519.54 (Njëzetë e pesë milionë e gjashtëqind e pesëdhjetë e një mijë e pesëqind e
nëntëmbëdhjetë pikë pesëdhjetë e katër) Lekë pa Tvsh

(me numra dhe fjalë)

2. “Eurogjici-Security” SH.P.K K31929010K
_____________________________

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it



Vlera: 25,642,881.23 (Njëzetë e pesë milionë e gjashtëqind e dyzetë e dy mijë e tetëqind e
tetëdhjetë e një pikë njëzetë e tre) Lekë pa Tvsh

(me numra dhe fjalë)

3. “ LEKSI SECURITY ” SH.P.K L31519018N
_____________________________

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Vlera: 25,651,519.54 (Njëzetë e pesë milionë e gjashtëqind e pesëdhjetë e një mijë e pesëqind e
nëntëmbëdhjetë pikë pesëdhjetë e katër) Lekë pa Tvsh

(me numra dhe fjalë)

4. “ TONI SECURITY ” SH.P.K K94010201F
_____________________________

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Vlera: 25,651,519.54 (Njëzetë e pesë milionë e gjashtëqind e pesëdhjetë e një mijë e pesëqind e
nëntëmbëdhjetë pikë pesëdhjetë e katër) Lekë pa Tvsh

(me numra dhe fjalë)

5. “ MYRTO SECURITY ” SH.P.K K23323401N
_____________________________

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Vlera: 25,651,519.54 (Njëzetë e pesë milionë e gjashtëqind e pesëdhjetë e një mijë e pesëqind e
nëntëmbëdhjetë pikë pesëdhjetë e katër) Lekë pa Tvsh

(me numra dhe fjalë)

6. “ OKTAPUS SECURITY ” SH.P.K K31515076S
_____________________________

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Vlera: 25.660.618 (Njëzetë e pesë milionë e gjashtëqind e gjashtëdhjetë mijë e gjashtëqind e
tetëmbëdhjetë) Lekë pa Tvsh

(me numra dhe fjalë)

7. “ NAZERI SECURITY ” SH.P.K K31422029Q
_____________________________

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Vlera: pa ofertë

(me numra dhe fjalë)

Etj.____________________________

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:



1. “Eurogjici-Security” SH.P.K K31929010K

2. “ LEKSI SECURITY ” SH.P.K L31519018N

3. “ TONI SECURITY ” SH.P.K K94010201F

4. “ MYRTO SECURITY ” SH.P.K K23323401N

5. “ OKTAPUS SECURITY ” SH.P.K K31515076S

6. “ NAZERI SECURITY ” SH.P.K K31422029Q

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme:
Eurogjici-Security
OE nuk ploteson kriteret e kerkuara:
1-deklarata e gjendjes gjyqesore nuk eshte plotesuar me drejtuesin teknik sipas deklarimeve ne
ekstrakin tregetar.
2-eshte nen kosto ligjore. Paga per 1 ore pune nuk eshte perllogaritur e sakte sipas legjislacionit
ne fuqi.
3-Drejtuesi teknik luan shehu nuk figuron ne ekstraktin tregtar te shoqerise. drejtuesi teknik isuf
gjici i emeruar ne detyre nuk ka certifikaten e drejtuesit teknik sipas kerkesave.
4-nuk ka grup te gatshem per te tre turnet pasi sipas udhezimit nr.130 date 05.03.2018 , krev 5
menaxhimi i sherbimeve, pika 13 duhen min 2 persona per cdo turn. Sipas perllogaritjeve dhe
parashikimeve ne kodin e punes duhen 4.98*2= 9.96 persona per 3 turne (24ore) dhe 12 muaj
sherbim sipas kerkeses.
5- Numri i punonjesve te sherbimit te certifikuar dhe te deklaruar nuk perputhet me numrin e
punonjesve te sherbimit sipas kontratave te sherbimit te deklaruara ne drejtorine e policise.
6-Nuk ka vleresim pozitive nga drejtoria e policise. DRP shprehet se nuk ploteson kriteret ligjore
sipas kerkesave te ligjit 75/2014 neni 18 pika 1 germa d.
7-Sipas udhezimit nr.130 date 05.03.2018, duhen certifikatat e specjalitetit per pergjegjesit e
sherbimit, operatoret e sallave dhe verifikuesve te sinjalit. Sipas modelit 12 te tij.
LEKSI SECURITY OE nuk ploteson kriteret sipas keresave te AK. 1- deklarata mbi gjendjen
gjyqesore ne shtojcen per permbushjen e kritereve te pergjithshme nuk eshte vendosur drejtuesi
teknik sipas parashikimeve te VKM neni 45- 45/1.
2-nuk i ploteson certifikatat e punonjesve te sherbimit 42 cope pasi certifikatat nuk verifikohen
ne formularet e-sig.
TONI SECURITY
OE nuk ploteson kriteret e kerkuara:
1-deklarata e gjendjes gjyqesore nuk eshte plotesuar me drejtuesin teknik sipas deklarimeve ne
ekstrakin tregetar.
2-Drejtuesi teknik i deklaruar ne shtojcen per permbushjen e kritereve te pergjithshme ne lidhje
me gjendjen gjyqesore nuk figuron ne ekstraktin tregtar te shoqerise.
3- Drejtuesi teknik ne detyre nuk ka certifikaten e drejtuesit teknik sipas kerkesave.
4-Autorizimi i leshuar nga akep nuk eshte per periudhen kohore per te cilen eshte parashikuar te
kryhet zbatimi i kontrates pasi mbaron ne 31.12.2019. ndersa kontrata do te jete per nje periudhe
kohore 12 mujore nga nenshkrimi i saj.
5- nuk ka grup te gatshem per te tre turnet pasi sipas udhezimit nr.130 date 05.03.2018 , krev 5
menaxhimi i sherbimeve, pika 13 duhen min 2 persona per cdo turn. Sipas perllogaritjeve dhe
parashikimeve ne kodin e punes duhen 4.98*2= 9.96 persona per 3 turne (24ore) dhe 12 muaj
sherbim sipas kerkeses.



6-Numri i punonjesve te sherbimit te certifikuar dhe te deklaruar nuk perputhet me numrin e
punonjesve te sherbimit sipas kontratave te sherbimit te deklaruara ne drejtorine e policise
7-Sipas udhezimit nr.130 date 05.03.2018, duhen certifikatat e specjalitetit per pergjegjesit e
sherbimit, operatoret e sallave dhe verifikuesve te sinjalit. Sipas modelit 12 te tij.
MYRTO SECURITY
OE nuk ploteson kriteret sipas kerkesave te AK:
1- oferta gabim pasi veprimet ne tabele nuk perputhen me shumat per totalin e sherbimit 24 ore
dhe totalin e sherbimit 8 ore.
2-nuk ka grup te gatshem per te tre turnet pasi sipas udhezimit nr.130 date 05.03.2018 , kreu 5
menaxhimi i sherbimeve, pika 13 duhen min 2 persona per cdo turn. Sipas perllogaritjeve dhe
parashikimeve ne kodin e punes duhen 4.98*2= 9.96 persona.
3-Sipas udhezimit nr.130 date 05.03.2018, duhen certifikatat e specjalitetit per pergjegjesit e
sherbimit, operatoret e sallave dhe verifikuesve te sinjalit. Sipas modelit 12 te tij.

OKTAPUS SECURITY
1- deklarata mbi gjendjen gjyqesore ne shtojcen per permbushjen e kritereve te pergjithshme
nuk eshte vendosur drejtuesi teknik sipas parashikimeve te VKM neni 45- 45/1.
2-formulari i ofertes gabim.veprimet ne tabele nuk perputhen
3-nuk i ploteson certifikatat e punonjesve te sherbimit pasi certifikatat nuk verifikohen ne
formularet e-sig
4--ne vertetimin e performances ka gjob te cilen e ka paguar por jo e ankimuar sipas
perjashtimeve te AK dhe ka ngjarje .
5-Sipas udhezimit nr.130 date 05.03.2018, duhen certifikatat e specjalitetit per pergjegjesit e
sherbimit, operatoret e sallave dhe verifikuesve te sinjalit. Sipas modelit 12 te tij.
NAZERI SECURITY - NUK KA PARAQITUR DOKUMENTACION
______________________________________________________________________________

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë “International Security Albania”
sh.p.k [Adresa: Tirane, Bulevardi Zogu i Pare, pallati 55/1, prane Cirkut te Tiranes] se oferta
e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej [25,651,519.54 (Njëzetë e pesë milionë e
gjashtëqind e pesëdhjetë e një mijë e pesëqind e nëntëmbëdhjetë pikë pesëdhjetë e katër) Lekë pa
Tvsh] është identifikuar si oferta e suksesshme.

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 pesë 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 [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 25.02.2019



Ankesa: ka ose jo: po

(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë 07.03.2019

Ankesave ju është kthyer përgjigje nga KPP me vendimin Nr. 247/1 Datë 26.04.2019

Arben ZENELAJ
Titullari i autoritetit kontraktor


