
SH.A UJESJELLES KANALIZIME LUSHNJE LAGJA “18-TETORI”

SH.A UJESJELLES KANALIZIME LUSHNJE

FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT

Nr..............prot Lushnje , me 22/05/2018

Për: Myrto security shpk

Procedura e prokurimit:E hapur

Numri i referencës së procedurës: REF-41282-01-22-2018

Përshkrim i shkurtër i kontratës: Sherbimi i ruajtjes dhe siguris fizike me roje private per

Sh.aUjesjelles Kanalizime Lushnje per vitin 2018- Marreveshje Kuader - me nje operator

ekonomik ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara - me afat 12 muaj.

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike 29.01.2018 nr4

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

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

ofruara:

1.BARE SHPK NIPT-it K32807406K

Vlera : 14,606,953.25 ( KATERMBEDHJET MILION E GJASHTEQIND E GJASHTE

MIJE E NENTEQIND E PESEDHJET E TRE PIKE NJEZET E PESE) LEKE PA

TVSH.

2.GOGA SHPK NIPT-it K32706417R

Vlera : 15 184 821.2 ( PESEMBEDHJET MILION E NJEQIND E TETEDHJET E

KATER MIJE E TETEQIND E NJEZET E NJE PIKE DY ) LEKE PA TVSH

3.MYRTO SECURITY SHPK NIPT-it K23323401N

Vlera : 15 184 821.25 ( PESEMBEDHJET MILION E NJEQIND E TETEDHJET E

KATER MIJE E TETEQIND E NJEZET E NJE PIKE NJEZET E PESE ) LEKE PA

TVSH
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4.NAZERI -2000 NIPT-it K31422029Q

Vlera: 15 184 821.25 ( PESEMBEDHJET MILION E NJEQIND E TETEDHJET E

KATER MIJE E TETEQIND E NJEZET E NJE PIKE NJEZET E PESE ) LEKE PA

TVSH

5.POLSAIZ SHPK NIPT-it K43313402T

Vlera: 14,606,953.25 ( KATERMBEDHJET MILION E GJASHTEQIND E GJASHTE

MIJE E NENTEQIND E PESEDHJET E TRE PIKE NJEZET E PESE) LEKE PA

TVSH.

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

1.BARE SHPK NIPT-it K32807406K

Vlera : 14,606,953.25 ( KATERMBEDHJET MILION E GJASHTEQIND E GJASHTE

MIJE E NENTEQIND E PESEDHJET E TRE PIKE NJEZET E PESE) LEKE PA

TVSH.

Nuk plotsoni kriteret e vecanta te kualifikimit, Kapaciteti teknik pika i.

i.Çertifikatat e ”Punonjësit te Sherbimit” per jo me pak se 26 punonjes sherbimi te

certifikuar, leshuar ne baze te Ligjit nr.75/2014, datë 10.07.2014 “Per sherbimin e ruajtjes dhe

te sigurise fizike”.te jene me daten e leshimit dhe afati i vlefshmeris se certifikates.

Nga operatori ekonomik jane paraqitur 23 certifikata punonjes sherbimi (1folder

me 8, dhe 3 foldera me nga 5 punonjes sherbimi)

Nuk plotsoni kriteret e vecanta te kualifikimit, Kapaciteti teknik pika n.

Vertetim nga Administrata Tatimore per numrin e te siguruarve, jo me pak se 26 punonjes

sherbimi te certifikuar, per muajin Nentor- Dhjetor 2017, si dhe kontratat e punes

individuale per 26 punonjes per mbulimin e kohes sherbimit ,Per kete shoqeria duhet te

paraqese :......

 Kontratat e punes individuale per 26 punonjes sherbimi per mbulimin e kohes

sherbimit.

 Nga operatori ekonomik jane paraqitur 23 kontrata pune individuale (1folder me 8, dhe 3
foldera me nga 5 kontrata pune qe jane bashke me certifikatat e punonjesve te sherbimit)


2.POLSAIZ SHPK NIPT-it K43313402T

 Vlera: 14,606,953.25 ( KATERMBEDHJET MILION E GJASHTEQIND E
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GJASHTE MIJE E NENTEQIND E PESEDHJET E TRE PIKE NJEZET E PESE)

LEKE PA TVSH.

ARSYET E SKUALIFIKIMIT

Nuk plotsoni kriteret e vecanta te kualifikimit, Kapaciteti teknik pika j

Operatori ekonomik për përvojën e mëparshme duhet të paraqesë vërtetime të lëshuara

nga te gjitha entet publike , ku kontraktori kryen sherbime.Vertetimi te jete i leshuar jo me

pare se 3(tre) muaj nga data e hapjes se ofertave si dhe fatura tatimore të shitjes, ku

shënohen datat, shumat dhe shërbimete realizuara.

Ose

A.2 Në rastin e përvojës së mëparshme të realizuar me sektorin privat, si dëshmi pranohen

vetëm fatura tatimore të shitjes, ku shënohen datat, shumat dhe shërbimet e realizuara.

Krahasuar me objektet qe sherbeni sipas vertetimit te leshuar nga DPQ Fier

bashkimi i operatoreve nuk ka paraqitur vertetime per pervojen e meparshme nga te

gjitha entet publike brenda afatitit kohor te kerkuar (jo me pare se tre muaj) si

DRSSH.DRSH.Spitali , DRSKSH Fier

Autoriteti kontraktor ka pare te nevojeshme te shohe performancen dhe sjelljen e

operatoreve ekonomike ndaj kontraktoreve te enteve publike ndaj ka kerkuar

vertetime nga entete publike jo me pare se tre muaj nga hapja e ofertes dhe per ata

qe nuk kane patur kontrata me autoritete kontraktore publike jane kerkuar fatura

tatimore te shitjes me subjekte private , ku te shenohen data,shumat dhe sherbimet e

realizuara.

3. NAZERI -2000 NIPT-it K31422029Q

Vlera: 15 184 821.2 ( PESEMBEDHJET MILION E NJEQIND E TETEDHJET E

KATER MIJE E TETEQIND E NJEZET E NJE PIKE DY ) LEKE PA TVSH

ARSYET E SKUALIFIKIMIT;

Nuk plotsoni kriteret e vecanta te kualifikimit, Kapaciteti teknik pika
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Operatori ekonomik për përvojën e mëparshme duhet të paraqesë vërtetime të lëshuara

nga te gjitha entet publike , ku kontraktori kryen sherbime.Vertetimi te jete i leshuar jo me

pare se 3(tre) muaj nga data e hapjes se ofertave si dhe fatura tatimore të shitjes, ku

shënohen datat, shumat dhe shërbimete realizuara.

Ose

A.2 Në rastin e përvojës së mëparshme të realizuar me sektorin privat, si dëshmi pranohen

vetëm fatura tatimore të shitjes, ku shënohen datat, shumat dhe shërbimet e realizuara.

Krahasuar me objektet qe sherbeni sipas vertetimit te leshuar nga DPQ Fier nuk

keni paraqitur vertetime per pervojen e meparshme nga te gjitha entet publike brenda afatit

kohor te kerkuar.(Sipas vertetimit Drejtorise Policise zhvilloni aktivitetet edhe ne spitalin

Ballsh)

Autoriteti kontraktor ka pare te nevojeshme te shohe performancen dhe sjelljen

e operatoreve ekonomike ndaj kontraktoreve te enteve publike ndaj ka kerkuar

vertetime nga entete publike jo me pare se tre muaj nga hapja e ofertes dhe per ata

qe nuk kane patur kontrata me autoritete kontraktore publike jane kerkuar fatura

tatimore te shitjes me subjekte private , ku te shenohen data,shumat dhe sherbimet e

realizuara

4. GOGA SHPK NIPT-it K32706417R

Vlera : 15 184 821.2 ( PESEMBEDHJET MILION E NJEQIND E TETEDHJET E

KATER MIJE E TETEQIND E NJEZET E NJE PIKE DY ) LEKE PA TVSH

ARSYET E SKUALIFIKIMIT :

VENDIM I KOMISIONIT TE PROKURIMIT PUBLIK NR 281/2018 DATE

07.05.2018

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë [MYRTO SECURITY Fier

FIER Lagjja Kastriot ,tek zyrat e Albtelekomit kati 3] se oferta e paraqitur, me një vlerë të

përgjithshme prej 15 184 821.25 ( PESEMBEDHJET MILION E NJEQIND E

TETEDHJET E KATER MIJE E TETEQIND E NJEZET E NJE PIKE NJEZET E

PESE ) LEKE PA TVSH është identifikuar si oferta e suksesshme.
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Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë SH.A UJESJELLES KANALIZIME LUSHNJE
,LAGJA “18-TETORI” ,RRUGA “VATH KORRESHI” sigurimin e kontratës, siç
parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 30 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 i rivlersimit është bërë në datë 11.05.2018

Ankesa: SKA

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR

Erjet Dhima


