
Rr. “Artan Lenja”, Fusha e Aviacionit. Tel: 042 240 409, email: drejtoriats2@gmail.com

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT

13.07.2018
Nga: REZIDENCA STUDENTORE UNIVERSITARE NR.2 Sh.a Tiranë, Rruga “Artan
Lenja”,Fusha e Aviacionit, Tel:042229024.
Për: Operatorin ekonomik “GLOBAL SECURITY” sh.p.k me nipt K72217015V
Adresa: Tiranë, Rruga Shemsi Haka pranë poligrafikut Ali Demi

* * *

Proçedura e Prokurimit: Kërkesë për Propozim.
Përshkrim i shkurtër i kontratës:“Kërkesë për Propozim” me objekt “Shërbim privat për ruajtjen
dhe sigurinë fizike të objekteve të shoqërisë” me numër reference REF-72893-05-31-2018 dhe
me fond Limit 4,268,713.34 (katër million e dyqind e gjashtëdhjetë e tetë mijë e shtatëqind
e trembëdhjetë pike tridhjetë e katër) pa T.V.SH vënë në dispozicion nga të ardhurat e
Shoqërisë.
Data e zhvillimit të procedures së prokurimit: 21.06.2018 ora 12:00.
Publikime të mëparshme (nesezbatohet): Buletini I Njoftimeve Publike[Data] [Numri]
Njoftojmë se, kanë qënë pjesëmarrës në procedure këta ofertues me vlerat përkatëse të
ofruara:

1. Operatori Ekonomik “SAFE” sh.p.k me nipt K41424040P ka paraqitur vlerë të ofertës
prej:
3.870.740,24 lekë pa TVSH dhe 4.644.888,28 lekë me TVSH

2. Operatori Ekonomik “ARBANA” sh.a me nipt K21310002U ka paraqitur vlerë të
ofertës prej:

3.322.536,14 lekë pa TVSH dhe 3.987.043,36 lekë me TVSH
3. Operatori Ekonomik “ÇULLHAJ” sh.p.k me nipt K31514015J nuk ka paraqitur ofertë
ekonomike.
4. Operatori Ekonomik “DEA SCURITY” sh.p.k me nipt K51521007J ka paraqitur vlerë
të ofertës prej:

4.065.440,92 lekë pa TVSH dhe 4.878.529,1 lekë me TVSH
5. Operatori Ekonomik “EUROGJICI-SECURITY” sh.p.k me nipt K31929010K ka

paraqitur vlerë të ofertës prej: 3.914.851,64 lekë pa TVSH dhe 4.697.821,96 lekë me
TVSH

6. Operatori Ekonomik “FIRDEUS SECURITY” sh.p.k me nipt K61628006R ka
paraqitur vlerë të ofertës prej: 4.065.441,17 lekë pa TVSH dhe 4.878.529,40 lekë me
TVSH

7. Operatori Ekonomik “GLOBAL SECURITY” sh.p.k me nipt K72217015V ka
paraqitur vlerë të ofertës prej: 4.065.441,17 lekë pa TVSH dhe 4.878.529,40 lekë me
TVSH

8. Operatori Ekonomik “INTERNATIONAL SECURITY ALBANIA” sh.p.k me nipt
L02004016V nuk ka paraqitur ofertë ekonomike.

9. Operatori Ekonomik “LEKSI SECURITY” sh.p.k me nipt L31519018N ka paraqitur
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vlerë të ofertës prej: 3.914.851,58 lekë pa TVSH dhe 4.697.821,89 lekë me TVSH
10. Operatori Ekonomik “NAZERI-2000” sh.p.k me nipt K31422029Q ka paraqitur vlerë

të ofertës prej: 4.065.440,89 lekë pa TVSH dhe 4.878.529,06 lekë me TVSH
11. Operatori Ekonomik “RES-03” sh.p.k me nipt K26513468E ka paraqitur vlerë të ofertës

prej: 4.065.441,17 lekë pa TVSH dhe 4.878.529,40 lekë me TVSH
12. Operatori Ekonomik “SIGURIA” sh.p.k me nipt K31320001R ka paraqitur vlerë të

ofertës prej: 4.065.441,17 lekë pa TVSH dhe 4.878.529,40 lekë me TVSH
13. Operatori Ekonomik “TONI-SECURITY” sh.p.k me nipt K94010201F ka paraqitur

vlerë të ofertës prej:3.914.851,7 lekë pa TVSH dhe 4,697,822.04 lekë me TVSH

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

1-Operatori Ekonomik “SAFE” sh.p.k me nipt K41424040P skualifikohet pasi nuk plotëson
kriterin: “2. KRITERET E VEÇANTA TE KUALIFIKIMIT

Pika 1.1 Kapaciteti ligjor/profesional i operatoreve ekonomike
Pika c) Çertifikata për punonjës shërbimi në fushën e veprimtarisë së shërbimit private te sigurise
fizike për ruajtjen dhe sigurimin fizik të objekteve dhe pronave për të paktën 12 punonjës shërbimi,
nga te cilet te pakten 6 (gjashte) punonjese te jene te gjinise femrore bazuar ne ligjin 75/2014 datë
10.07.2014 per sherbim ne Godinat e Studenteve ku akomodohen Vajza. Vertetimi i performances i
lëshuar nga Drejtoria Vendore e Policisë Tiranë te jete jo me pare se vitit 2018.”

2-Operatori Ekonomik “ARBANA” sh.a me nipt K21310002U skualifikohet pasi nuk
plotëson kriterin: “2. KRITERET E VEÇANTA TE KUALIFIKIMIT

Pika 1.1 Kapaciteti ligjor/profesional i operatoreve ekonomike
Pika c) Çertifikata për punonjës shërbimi në fushën e veprimtarisë së shërbimit private te sigurise
fizike për ruajtjen dhe sigurimin fizik të objekteve dhe pronave për të paktën 12 punonjës shërbimi,
nga te cilet te pakten 6 (gjashte) punonjese te jene te gjinise femrore bazuar ne ligjin 75/2014 datë
10.07.2014 per sherbim ne Godinat e Studenteve ku akomodohen Vajza. Vertetimi i performances i
lëshuar nga Drejtoria Vendore e Policisë Tiranë te jete jo me pare se vitit 2018.”

3-Operatori Ekonomik “ÇULLHAJ” sh.p.k me nipt K31514015J skualifikohet pasi nuk ka
dorëzuar asnjë dokument për të plotësuar kriteret e përgjithshme dhe të veçanta sipas DST, dhe
as ofertë ekonomike.

4-Operatori Ekonomik “DEA SCURITY” sh.p.k me nipt K51521007J skualifikohet pasi
nuk plotëson kriterin: “2. KRITERET E VEÇANTA TE KUALIFIKIMIT

Pika 1.1 Kapaciteti ligjor/profesional i operatoreve ekonomike
Pika c) Çertifikata për punonjës shërbimi në fushën e veprimtarisë së shërbimit private te sigurise
fizike për ruajtjen dhe sigurimin fizik të objekteve dhe pronave për të paktën 12 punonjës shërbimi,
nga te cilet te pakten 6 (gjashte) punonjese te jene te gjinise femrore bazuar ne ligjin 75/2014 datë
10.07.2014 per sherbim ne Godinat e Studenteve ku akomodohen Vajza. Vertetimi i performances i
lëshuar nga Drejtoria Vendore e Policisë Tiranë te jete jo me pare se vitit 2018.”

5-Operatori Ekonomik “EUROGJICI-SECURITY” sh.p.k me nipt K31929010K
skualifikohet pasi nuk plotëson kriterin: “2. KRITERET E VEÇANTA TE KUALIFIKIMIT

Pika 1.1 Kapaciteti ligjor/profesional i operatoreve ekonomike
Pika c) Çertifikata për punonjës shërbimi në fushën e veprimtarisë së shërbimit private te sigurise
fizike për ruajtjen dhe sigurimin fizik të objekteve dhe pronave për të paktën 12 punonjës shërbimi,
nga te cilet te pakten 6 (gjashte) punonjese te jene te gjinise femrore bazuar ne ligjin 75/2014 datë
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10.07.2014 per sherbim ne Godinat e Studenteve ku akomodohen Vajza. Vertetimi i performances i
lëshuar nga Drejtoria Vendore e Policisë Tiranë te jete jo me pare se vitit 2018.”

6-Operatori Ekonomik “FIRDEUS SECURITY” sh.p.k me nipt K61628006R skualifikohet
pasi nuk plotëson kriterin: “2. KRITERET E VEÇANTA TE KUALIFIKIMIT

Pika 1.1 Kapaciteti ligjor/profesional i operatoreve ekonomike
Pika c) Çertifikata për punonjës shërbimi në fushën e veprimtarisë së shërbimit private te sigurise
fizike për ruajtjen dhe sigurimin fizik të objekteve dhe pronave për të paktën 12 punonjës shërbimi,
nga te cilet te pakten 6 (gjashte) punonjese te jene te gjinise femrore bazuar ne ligjin 75/2014 datë
10.07.2014 per sherbim ne Godinat e Studenteve ku akomodohen Vajza. Vertetimi i performances i
lëshuar nga Drejtoria Vendore e Policisë Tiranë te jete jo me pare se vitit 2018.”

7-Operatori Ekonomik “INTERNATIONAL SECURITY ALBANIA” sh.p.k me nipt
L02004016V skualifikohet pasi nuk ka dorëzuar asnjë dokument për të plotësuar kriteret e
përgjithshme dhe të veçanta sipas DST, dhe as ofertë ekonomike.

8-Operatori Ekonomik “LEKSI SECURITY” sh.p.k me nipt L31519018N skualifikohet
pasi nuk plotëson kriterin: “2. KRITERET E VEÇANTA TE KUALIFIKIMIT

Pika 1.1 Kapaciteti ligjor/profesional i operatoreve ekonomike
Pika c) Çertifikata për punonjës shërbimi në fushën e veprimtarisë së shërbimit private te sigurise
fizike për ruajtjen dhe sigurimin fizik të objekteve dhe pronave për të paktën 12 punonjës shërbimi,
nga te cilet te pakten 6 (gjashte) punonjese te jene te gjinise femrore bazuar ne ligjin 75/2014 datë
10.07.2014 per sherbim ne Godinat e Studenteve ku akomodohen Vajza. Vertetimi i performances i
lëshuar nga Drejtoria Vendore e Policisë Tiranë te jete jo me pare se vitit 2018.”

Gjithashtu, emrat në çertifikatat e femrave të dorëzuara në dokumente, nuk janë pjesë e
listpagesës së formularëve E-sig 025a.

9-Operatori Ekonomik “NAZERI-2000” sh.p.k me nipt K31422029Q skualifikohet pasi nuk
plotëson kriterin: “2. KRITERET E VEÇANTA TE KUALIFIKIMIT

Pika 1.1 Kapaciteti ligjor/profesional i operatoreve ekonomike
Pika c) Çertifikata për punonjës shërbimi në fushën e veprimtarisë së shërbimit private te sigurise
fizike për ruajtjen dhe sigurimin fizik të objekteve dhe pronave për të paktën 12 punonjës shërbimi,
nga te cilet te pakten 6 (gjashte) punonjese te jene te gjinise femrore bazuar ne ligjin 75/2014 datë
10.07.2014 per sherbim ne Godinat e Studenteve ku akomodohen Vajza. Vertetimi i performances i
lëshuar nga Drejtoria Vendore e Policisë Tiranë te jete jo me pare se vitit 2018.”

10-Operatori Ekonomik “RES-03” sh.p.k me nipt K26513468E skualifikohet pasi nuk
plotëson kriterin: “2. KRITERET E VEÇANTA TE KUALIFIKIMIT

Pika 1.1 Kapaciteti ligjor/profesional i operatoreve ekonomike
Pika c) Çertifikata për punonjës shërbimi në fushën e veprimtarisë së shërbimit private te sigurise
fizike për ruajtjen dhe sigurimin fizik të objekteve dhe pronave për të paktën 12 punonjës shërbimi,
nga te cilet te pakten 6 (gjashte) punonjese te jene te gjinise femrore bazuar ne ligjin 75/2014 datë
10.07.2014 per sherbim ne Godinat e Studenteve ku akomodohen Vajza. Vertetimi i performances i
lëshuar nga Drejtoria Vendore e Policisë Tiranë te jete jo me pare se vitit 2018.”

11-Operatori Ekonomik “SIGURIA” sh.p.k me nipt K31320001R skualifikohet pasi nuk
plotëson kriterin: “2. KRITERET E VEÇANTA TE KUALIFIKIMIT



Rr. “Artan Lenja”, Fusha e Aviacionit. Tel: 042 240 409, email: drejtoriats2@gmail.com

Pika 1.1 Kapaciteti ligjor/profesional i operatoreve ekonomike
Pika c) Çertifikata për punonjës shërbimi në fushën e veprimtarisë së shërbimit private te sigurise
fizike për ruajtjen dhe sigurimin fizik të objekteve dhe pronave për të paktën 12 punonjës shërbimi,
nga te cilet te pakten 6 (gjashte) punonjese te jene te gjinise femrore bazuar ne ligjin 75/2014 datë
10.07.2014 per sherbim ne Godinat e Studenteve ku akomodohen Vajza. Vertetimi i performances i
lëshuar nga Drejtoria Vendore e Policisë Tiranë te jete jo me pare se vitit 2018.”

12-Operatori Ekonomik “TONI-SECURITY” sh.p.k me nipt K94010201F skualifikohet
pasi nuk plotëson kriterin: “2. KRITERET E VEÇANTA TE KUALIFIKIMIT

Pika 1.1 Kapaciteti ligjor/profesional i operatoreve ekonomike
Pika c) Çertifikata për punonjës shërbimi në fushën e veprimtarisë së shërbimit private te sigurise
fizike për ruajtjen dhe sigurimin fizik të objekteve dhe pronave për të paktën 12 punonjës shërbimi,
nga te cilet te pakten 6 (gjashte) punonjese te jene te gjinise femrore bazuar ne ligjin 75/2014 datë
10.07.2014 per sherbim ne Godinat e Studenteve ku akomodohen Vajza. Vertetimi i performances i
lëshuar nga Drejtoria Vendore e Policisë Tiranë te jete jo me pare se vitit 2018.”

* * *
Duke iu referuar proçedurës së lartë përmendur, informojmë se: Operatori Ekonomik
“GLOBAL SECURITY” sh.p.k me nipt K72217015V me adresë: Tiranë, Rruga Shemsi Haka
pranë poligrafikut Ali Demi

OFERTË EKONOMIKE:
- 4.065.441,17 (katër million e gjashtëdhjetë e pesë mije e katërqind e dyzet e një

pike shtatëmbëdhjetë) lek pa TVSH
- 4.878.529,40 (katër million e tetëqind e shtatëdhjetë e tetë mijë e pesëqind e njëzet e

nëntë pike dyzet ) lek me T.V.SH

Është identifikuar si oferta e suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni të lutur të paraqisni pranë Shoqërisë "Trajtimi Studentëve Nr.2"Tiranë, Rruga
"Artan Lenja",Fusha e Aviacionit, tel 042229024 (zyra juridike) kopjen e nënshkruar të sigurimit
të kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 30 (tridhjetë) ditëve nga dita e
marrjes së 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 e aplikueshme), sic parashikohet në nenin 58 të
Ligjit “Për Prokurimet Publike”, Nr.9643 datë 20.11.2006 (i ndryshuar).
Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datën: 13.07.2018
Ankesa: ka ose jo. JO
(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë: __________


