
SH.A UJËSJELLËS KANALIZIME
LUSHNJE

Nr. ______ Prot. Lushnje më
30/10/2019

FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORËVE EKONOMIKË TË SUKSESSHËM
NË MARRËVESHJEN KUADËR

Për: “MYRTO SECURITY” SH.P.K

Lagjja ‘Kastriot’, tek zyrat e Albtelecomit kati i 3-te, Fier.

Procedura e prokurimit: “E Hapur” – Elektronike

Numri i referencës së proçedurës: REF-35434-09-10-2019

Numri i referencës së lotit – 1: REF-35437-09-10-2019

Përshkrim i shkurtër i kontratës: Loti – 1: “Shërbim i ruajtjes dhe sigurisë fizike me
roje private i objekteve të shoqerisë”. Marrëveshje Kuadër – me një operator
ekonomik, ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara - me afat 12 muaj.

Buletini i Njoftimeve Publike: Nr.37, datë 16 shtator 2019

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  çmimi më i ulët X

oferta ekonomikisht më e favorshme  

Njoftojmë se, kanë qënë pjesëmarrës në procedurë këta ofertues me vlerat përkatëse të
ofruara:

1. “MYRTO SECURITY” SH.P.K K23323401N

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Vlera: 17.767.252, 4 (shtatëmbëdhjetë milion e shtatëqind e gjashtëdhjetë e shtatë
mijë e dyqind e pesëdhjetë e dy presje katër) Leke pa TVSH.

(me numra dhe fjalë)

2. “NAZERI – 2000” SH.P.K K31422029Q

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Vlera: 17.767.252.4 (shtatëmbëdhjetë milion e shtatëqind e gjashtëdhjetë e shtatë mijë
e dyqind e pesëdhjetë e dy presje katër) Leke pa TVSH.

(me numra dhe fjalë)

3. Bashkim i Operatorëve Ekonomikë

“GOGA” SH.P.K K32706417R

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

DHE



“BUZI 2010” SH.P.K L01320010O

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Vlera: 17.167.252,4 (shtatëmbëdhjetë milion e njëqind e gjashtëdhjetë e shtatë mijë e
dyqind e pasëdhjetë e dy presje katër) Lekë pa TVSH.

(me numra dhe fjalë)

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

1. “NAZERI – 2000” SH.P.K K31422029Q

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

2. Bashkim i Operatorëve Ekonomikë

“GOGA” SH.P.K K32706417R

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

dhe

“BUZI 2010” SH.P.K L01320010O

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme:

Operatori ekonomik “Nazeri 2010” Sh.p.k në dokumentat e ngarkuara ne sistem ka
paraqitur dy oferta ekonomike sipas shojcës nr.1 me konkretisht;
Në ofertën e paraqitur në daten 05.10.2019 në orën 15:33, është dhënë oferta ekonomike me
vlerën 17 767 252.4 lekë pa tvsh dhe në ofertën e paraqitur në datën 10.10.2019 në orën
09:33 është dhënë oferta ekonomike me vlerën 19 022 172 lekë pa tvsh.
Per sa me sipër, referuar Vendimit nr. 914 date 29.12.2014 (i ndryshuar) , nenin 63, pika 3,
ku citohet:“Operatori ekonomik duhet të paraqes vetëm një ofertë, me përjashtim të rasteve
kur kërkohet ofertë alternative”, për këtë arsye operatori ekonomik “Nazeri 2000”
skualifikohet.

Bashkimi i OE “GOGA” Sh.p.k dhe “BUZI 2010” Sh.p.k, skualifikohet për arsyet e
mëposhtme:
1) Referuar ofertës së paraqitur nga operatori ekonomik “GOGA” sh.p.k, është bërë gabim
në përllogaritjen e fondit pasi është ulur në vlerë përtej detyrimeve financiare që përcakton
legjislacioni në fuqi. Konkretisht ështe paraqitur oferta 17.167.252.4 lekë pa tvsh.
Referuar Vendimit nr 914, datë 29.12.2014 (i ndryshuar) neni 66 per shqyrtimin dhe
vlersimin e ofertave, neni 4, citon: “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 të larta ose më të ulëta se 2% e vlerës së ofertës ekonomike të
ofruar. - Nëse ka ndonjë mospërputhje ndërmjet fjalëve dhe shifrave, mbizotëron shuma në
fjalë. Ofertat me gabime aritmetike refuzohen, kur shumat absolute të të gjitha korrigjimeve
janë më shumë se ± 2% e vlerës së ofertës ekonomike të ofruar”.
2) Faturat e paraqitura nga operatori operatori “GOGA” sh.p.k janë pa firmën e blerësit, gjë



e cila nuk vërteton veprimin e ndërsjelltë midis dy palëve. Sa më sipër nuk plotësohet kriteri
sipas DST - Kapacitetet Teknike, pika 1 e cila citon: Në rastin e përvojës së mëparshme të
realizuar me sektorin privat si dëshmi pranohen vetëm fatura tatimore të shitjes, ku të
shënohen datat, shumat, dhe shërbimet e realizuara”.

Operatori ekonomik “BUZI 2010” Sh.p.k ka paraqitur “Listepagesat e Kontributeve te
Sigurimeve Shoqërore dhe Tatimit mbi të Ardhurat nga Punësimi” në të cilën vëren disa
mangësi. Konkretisht vërehet qe punonjësit e shërbimit paguhen me pagën minimale ndryshe
nga sa e permban ligji per Ruajtjen me Roje Private.
Nisur nga kerkesat e DST - Pika 3 “Operatori Ekonomik duhet te paraqes Vertetim
Performance nga Drejtorite Vendore te Policise ku ndodhen objektet ku do te kryhet sherbimi,
leshuar brenda 3 (tre) muajve, nga data e hapjes se ofertave, ku te jepet informacioni si me
poshte:
Gërma c. Të ketë grupe të gatshme punonjësish për verifikim të sinjaleve të alarmit”.
Nga dokumentat e paraqitura Vertetim për performancën e subjekteve nga Drejtoria Vendore
e Policisë, subjekti ”Buzi 2010” sh.p.k nuk ka të paraqitur si shërbim Ruajtjen e objekteve
në mënyrë elektronike gjë që nënkupton që nuk ka as sallë kontrolli.

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë se është identifikuar si operatorë
ekonomik i suksesshëm:

1. “MYRTO SECURITY” SH.P.K K23323401N

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Vlera: 17.767.252, 4 (shtatëmbëdhjetë milion e shtatëqind e gjashtëdhjetë e shtatë
mijë e dyqind e pesëdhjetë e dy presje katër) Leke pa TVSH.

(me numra dhe fjalë)

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqiteni pranë SH.A. Ujësjellës Kanalizime, Lushnjë. Adresa:
Lagja “18 Tetori” Lushnje, brenda 5 (pesë) ditëve nga dita e marrjes/publikimit të këtij
njoftimi për të lidhur Draft-Marrëveshjen.

Njoftimi i Klasifikimit është bërë më datë 18.10.2019

Ankesa: JO

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR

Erjet Dhima


