
FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT

Nr____Prot Pogradec, me 21.11.2018

Për: Nazeri 2000 shpk K31422029Q

Procedura e prokurimit: ”Sherbimi i Ruajtjes Fizike te Objekteve te Ujesjelles Kanalizime sha
Pogradec”

Numri i referencës së procedurës/lotit: 87656-09-27-2018

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “procedure e hapur ”; fondi limit 8.749.662 lek pa tvsh

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [01.10.2018] [39]

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. Arb Security Group K72223025M
Vlera 8.279.865 (tete milion e dyqind e shtatedhjet e nente mije e teteqind e gjashtedhjet
e pese ) lek pa tvsh

2. Nazeri 2000 K31422029Q
Vlera 8.747.779.55 (tete milion e shtateqind e dyzet e shtate mije e shtateqind e
shtatedhjet e nente pik pesedhjet e pese ) lek pa tvsh

3. Security Korca me oferte .747.779.55 (tete milion e shtateqind e dyzet e shtate mije e
shtateqind e shtatedhjet e nente pik pesedhjet e pese ) lek pa tvsh

Jane skualifikuar:

1. Arb Security Group K72223025M
Vlera 8.279.865 (tete milion e dyqind e shtatedhjet e nente mije e teteqind e gjashtedhjet
e pese ) lek pa tvsh

2. Security Korca me oferte .747.779.55 (tete milion e shtateqind e dyzet e shtate mije e
shtateqind e shtatedhjet e nente pik pesedhjet e pese ) lek pa tvsh

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme:

Arb Security Group:

1.Referuar mareveshjes se bashkpunimit midis dy Operatoreve ekonomike "Iral dhe ARB
Security", ku Operatori Iral mer persiper sherbimin ne zyrat Gurras dhe Sherbimin Konsumator
Pogradec me nr rojesh 4.98 (5) , subjekti ka paraqitur 6 punonjes te certifikuar prej te cileve
2punonjes jane me certifikata brenda afatit 4 vjecar te vlefshmerise se certifikates sipas
udhezimit nr 130 date 05.03.2018 i Ministrit te Brendshem dhe nga vertetimi i Drejtorise



Vendore te Policise rezulton se nuk eshte bere kerkesa per riceritifikim te punonjesve
2.Tek formulari i ofertes ekonomike te operatorit ARB & IRAL security Bazuar ne nenin 66
pika 4 ku thuhet se :”Ofertat e kualifikuara verifikohen nëse kanë apo jo gabime aritmetike. Nëse
ofertat rezultojnë me gabime aritmetike korrigjohen në mënyrën e mëposhtme:
Nëse ka ndonjë mospërputhje, ndërmjet çmimit për njësi dhe çmimit total, që del nga shumëzimi
i çmimit të njësisë me sasinë, çmimi i njësisë mbizotëron dhe çmimi total korrigjohet në bazë të
tij. “Ofertat me gabime aritmetike refuzohen, kur shumat absolute të të gjitha korrigjimeve janë
më shumë se ± 2% e vlerës së ofertës ekonomike të ofruar” .
per sa me siper vlera e korigjuar eshte 8612600.04 lek pa tvsh nga 8279865 leke qe eshte vlera e
ofertes , pra 332735.04 lek ose 4% me shume se oferta ekonomike e paraqitur (1.66x42012x12)
Security Korca :
1.Tek certifikatat per punonjesit e sherbimit ne fushen e veprimtarise per ruajtjen dhe sigurimin e
punonjesve ku te pakten duhen 15 punonjes te certifikuar, subjekti ka paraqitur 28 punonjes me
vertetim nga Drejtoria Vendore e Policise Korce prej te cileve 22 punonjes jane me certifikate
nga te cilet 5 pese punonjes jane brenda afatit 4 vjecar te vlefshmerise se certifikates sipas
udhezimit nr 130 date 05.03.2018 i Ministrit te Brendshem
2.Per sa i perket paraqitjes se bilanceve te tre viteve te fundit (2015-2016-2017) jane bilancet per
vitet 2015 dhe 2016 ndersa per vitin 2017 eshte paraqitur bilanci vetem per periudhen nga
01.09.2017-31.12.2017

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë Nazeri 2000 K31422029Q

,me adrese Rruga e Kavajes Qendra Kondor Kati II Tirane

pikët totale të marra [_____]është identifikuar si oferta e suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Ujesjelles Kanalizime sha Pogradec sigurimin e
kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 60 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 12.11.2018

Ankesa: ka ose jo po

(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë 02.10.2018

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR

MARSEL ISALLARI


