
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

[03.05.2019]

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

Procedura e prokurimit: Tender i hapur

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-14032-03-18-2019

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 9480538.26
(Nentemilionekaterqindetetedhjetemijepeseqindetridhjetetetepiknjezetegjashte) leke pa tvsh ose
11376645.91
(njembedhjetemilionetreqindeshtatedhjetegjashtemijegjshteqindedyzetepesepiknentedhjetenje)
leke me tvsh.

(me numra dhe fjalë)

2.ALBEN 2 SECURITY shpk Nr. K33921021M

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Vlera 9480738.06 (Nentemilionekaterqindetetedhjetemijeshtateqindetridhjetetetepikzerogjashte)
leke pa TVSH ose
11376885.67(Njembedhjetemilionetreqindeshtatedhjetegjashtemijeteteqindetetedhjeteepesepikgj
ashtedhjeteshtate) lek me tvsh.

(me numra dhe fjalë)

3.Eurogjici Security shpk shpk Nr. K31929010K

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

mailto:spitalipg@hotmail.com


Nuk ka dhene oferte

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

1.ALBEN 2 SECURITY shpk Nr. K33921021M

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

2 Eurogjici Security shpk shpk Nr. K31929010K

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme:

1-Operatori ekonomik “Alben 2 Security” shpk me nipt K33921021M s’kualifikohet ne
kete procedure sepse nuk permbush Dokumentat Standarte te Tenderit si me poshte:

 Kriteret e vecanta te kualifikimit pika 1 b ku citohet se kandidati ofertues duhet te

dorezoje , deklaraten per paraqitje oferte te pavarur sipas shtojces 1/1

Realisht subjekti Alben 2 Security Nuk ka paraqitur deklaraten per oferte te pavarur
,sipas shtojces 1/1.

 Kriteret e vecanta te kualifikimit pika 3.2.2 kapaciteti ekonomik dhe financiar ne te cilen

citohet se operatoret ekonomike pjesemares duhet te paraqesin bilancet e tre viteve te

fundit (2015,2016,2017) te certifikuar nga administrata tatimore .

Realisht subjekti Alben 2 Security Nuk ka paraqitur bilancin e tre viteve te fundit
(2015,2016,2017) te certifikuar nga administrata tatimore .
 Kriteret e vecanta te kualifikimit pika 3.3.2 kapaciteti teknik ne te cilen citohet se

Operatori ekonomik të paraqesë Vërtetim/Preformance nga Drejtoria Vendore e

Policisë së

Qarkut Korce, të lëshuar gjate vitit 2019 nëpërmjet të cilit të jepet informacioni mbi:

a- Numrin e punonjësve të shërbimit të çertifikuar jo me pak se 20 punonjes, në këtë numër
përfshihen 15 punonjës shërbimi, 4 operatorë dhe një rezervë.

b- Akti Miratimit te Qendres te Kontrollit, miratuar nga Drejtoria e Policise Vendore
Korce ku ushtron aktivitetin SHPSF-ja ku ndodhet objekti i prokurimit si dhe
dokumenti i Performances mbi menyren e ushtrimit te aktivitetit te operatorit ekonimik.te
jepet lista emerore e punonjesve te sherbimit si dhe te jene te çertifikuar punonjes
sherbimi ne Qendren e Kontrollit 4 punonjes operatore dhe te pajisur me Certifikata per
Operatore ne Qendren e Kontrollit me sherbim 24 ore. Autoriteti Kontraktor ka te
drejte/detyre te beje verifikimin e qendres se kontrollit me sherbim 24 ore.

c- Çertifikata për punonjës shërbimi në fushën e veprimtarisë së shërbimit për ruajtjen dhe



sigurimin fizik të objekteve dhe pronave për të paktën 20 punonjës shërbimi të lëshuara nga
Drejtoria e Policisë e Qarkut Korçe;

d- Vertetim pronesie ose kontrate qiraje per Qendren e Kontrollit. Kontrata e qirase te jete me
afat jo me pak se 12 muaj nga data e hapjes se ofertave.

e- Operatori ekonomik duhet te kete grup te gatshem sherbimi 24-oresh te pajisur me
çertifikata per punonjes sherbimi dhe certifkata per grup te gatshem per verifikimin e
sinjaleve te alarmit dhe 3 arme brezi B1 pasi objektet jane ne dsitance nga njeri tjetri per
te permbushur dhe realizuar objektin e kontrates.

f- Vertetimi te kete te regjistruar certifikatat per punonjes sherbimi, vlefshmeria e ketyre
certifikatave, data e leshimit brenda afatit 4 vjecar ne fushen e veprimtarise se sherbimit
per ruajtjen dhe sigurimin fizik te objekteve dhe pronave per te pakten 20 punonjes
sherbimi te leshuara nga Drejtoria Policise Vendore e Qarkut Korce.

Realisht subjekti Alben 2 Security nuk ploteson asnje prej pikave 3.3.2,(a,c,d,e,f te
lartepermendura mbi kapacitetin teknik .

 Kriteret e vecanta te kualifikimit ne baze te shtojces date 26.03.2019 Per “kapacitetin

teknik” pika 3.3. nepika 3 eshte ndryshuar ku citohet se :

Operatori ekonomik duhet te paraqese liste-pagesat për numrin e punonjësve të siguruar
për periudhen e tre muajve të fundit, shoqëruar me listë pagesat e sigurimeve
shoqërore (formularët E-sig 025 a) për këtë periudhë të konfirmuara nga organet
tatimore, ose te gjeneruara dhe te vulosurs me ane te nje procedure autometike nga
sistemi elektronik. Operatori ekonomik duhet të ketë minimalisht 20 punonjës të
siguruar në listepagese me kohe te plote dhe drejtuesi teknik dhe administratorin sipas
listes emerore te Drejtorise se Policise se Qarkut Korce.

Realisht subjekti Alben 2 Security nuk ploteson “kapacitetin teknik”pika 3.3 .3 pra
nuk ka paraqitur listë pagesat e sigurimeve shoqërore (formularët E-sig 025 a) për
këtë periudhë të konfirmuara nga organet tatimore, ose te gjeneruara dhe te
vulosura me ane te nje procedure autometike nga sistemi elektronik. Operatori
ekonomik duhet të ketë minimalisht 20 punonjës të siguruar në listepagese me kohe
te plote ku te jene te perfshire drejtuesi teknik dhe administratori sipas listes emerore
te Drejtorise se Policise se Qarkut Korce.

 Kriteret e vecanta te kualifikimit ne baze te shtojces date 26.03.2019 Per “kapacitetin

teknik” pika 3.3. nenpika 5 ku citohet se :

Ofertuesi duhet të disponojë dy automjete për ndërhyrje në raste emergjente, në pronësi
të shoqerisë apo të marre me qera. Per kete operatori ekonomik duhet të paraqesë: Leje e
Qarkullimit, ,certifikate pronesie,kontrollin teknik,siguracionin si dhe taksat e automjetit
ne pronesi te shoqerise . Ne rastin kur automjeti eshte marre me qera, Leja e Qarkullimit



duhet te shoqerohet edhe me Kontraten noteriale te marrjes me qera, ku te jete percaktuar
afati dhe qellimi i marrjes me qera si dhe ,certifikate pronesie,kontrollin
teknik,siguracionin si dhe taksat e automjetit.

Realisht subjekti Alben 2 Security ka paraqitur dokumentat e siperpermendura
vetem per nje automjet .

2-Operatori ekonomik “Eurogjici Security” shpk me nipt K31929010K s’kualifikohet ne
kete procedure sepse nuk permbush Dokumentat Standarte te Tenderit

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 [9480538.26
(Nentemilionekaterqindetetedhjetemijepeseqindetridhjetetetepiknjezetegjashte) leke pa tvsh ose
11376645.91
(njembedhjetemilionetreqindeshtatedhjetegjashtemijegjshteqindedyzetepesepiknentedhjetenje)
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 25.04.2019

Ankesa: ka ose jo jo

(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë

[Titullari i autoritetit kontraktor]

DREJTOR

Erion Thëngjilli


