
REPUBLIKA E SHQIPËRISË
UJËSJELLËS KANALIZIME TIRANE SH.A.

DREJTORIA E PROKURIMEVE
SEKTORI I SHËRBIMEVE DHE MALLRAVE

FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORËVE EKONOMIKË TË SUKSESSHËM
NË MARRËVESHJEN KUADËR

Për: BO“Global Security“& Eurogjici Security”& “Breçani - R.O.S.P”&”PC Security“

Adresa : “Global Security“Tiranë,Rruga Shemsi Haka,pallati 6 katësh,pranë Drejtorisë së Shitjes
KESH.

Adresa: “Eurogjici Security” me seli në Tiranë.

Adresa: “Breçani - R.O.S.P” me seli në Tiranë.

Adresa: ”PC Security“ Tiranë, Kashar Yzberisht ,Rruga Sabri Preveza,pallati vila L,shkalla
1,kati 8,Ap.32.

Procedura e prokurimit: E hapur – Mbi Kufirin Monetar

Numri i referencës së procedurës/lotit REF-51923-02-27-2020

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Ruajtja dhe Siguria Fizike me Roje Private dhe Shoqërimi I
Vlerave Monetare për UKT sh.a” me fond limit 596 310 000 (pesëqind e nëntëdhjetë e gjashtë
milion e treqind e dhjetë mijë) lekë pa tvsh .

Buletini i Njoftimeve Publiken Nr,8 date 02.03.2020

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

Njoftojmë se, kanë qenë pjesëmarrës në procedurë këta operatorë ekonomikë me vlerat përkatëse
të ofruara:

1. Nazeri-2000 K31422029Q

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Vlera 0 (zero)

2. Arbana sh.p.k K21310002

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it



Vlera 0 (zero)

3. International Security Albania L02004016V

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Vlera 596.156.804.78 (pesëqind e nëntëdhjetë e gjashte million e njëqind e pesëdhjetë e gjashtë
mijë e tetëqind e katër presje shtatëdhjetë e tetë ) lekë pa TVSH.

4. Ro.Gat Security K11613005V

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Vlera 596.252.996.78((pesëqind e nëntëdhjetë e gjashte million e dyqind e pesëdhjetë dy mijë
e nëntëqind e nëntëdhjetë e gjashtë presje shtatëdhjetë e tetë) lekë pa TVSH.

5. SH.P.S.F Snajper Security sh.p.k K77217701L
Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Vlera 596.303.517.14 (pesëqind e nëntëdhjetë e gjashte million e treqind e tre mijë e pesëqind
e shtatëmbedhjetë presje katërmbëdhjetë) lekë pa TVSH.

6. Rass(Rogat Security Service) K91917001D

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Vlera 596.772.480 (pesëqind e nëntëdhjetë e gjashtë milion e shtatëqind e shtatëdhjetë e dy
mijë e katërqind e tetëdhjetë ) lekë pa TVSH.

7. BO“Global Security“& Eurogjici Security”& “Breçani - R.O.S.P”&”PC Security“

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

K72217015V & K31929010K & K52116005E &L01306513V

Vlera 596.261.025.38 (pesëqind e nëntëdhjetë e gjashtë million e dyqind e gjashtëdhjetë e një
mijë e njezet e pesë presje tridhjetë e tetë) lekë pa tvsh

Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhëm:

1. Nazeri-2000 K31422029Q

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Vlera 0 (zero)

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme:
Pas hapjes së ofertave, Komisioni i Vlerësimit të Ofertave konstatoi se shoqëria “Nazeri-2000”
nuk ka paraqitur në sistemin elektronik ofertën ekonomike dhe dokumentacionin e plotë ligjor e
teknik të kërkuar në Shtojcën e DT.



Ky fakt i konstatuar nga KVO-ja u regjistrua në procesverbalin e vlerësimit të Ofertave.
Mungesa e ofertës ekonomike u konfirmua nga të gjithë anëtarët e KVO-së në tërësi.

Përsa më sipër, Operatori Ekonomik “Nazeri-2000 ” s’kualifikohet pasi nuk ka paraqitur
dokumentacionin e plotë ligjor dhe teknik dhe Formularin e Çmimit të Ofertës sipas Shtojcës 1
dhe preventivin e detajuar sipas zërave përkatës, kërkesa këto të përcaktuara në Kriteret e
Përgjithshme të Kualifikimit dhe Kriteret e Veçanta të Kualifikimit, Shtojca 8, e dokumenteve
standarte të tenderit për këtë procedurë.

2. Arbana sh.a K21310002

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Vlera 0 (zero)

Përkatësisht për arsyet e mëposhtëme:

Pas hapjes së ofertave, Komisioni i Vlerësimit të Ofertave konstatoi se shoqëria “Arbana ” nuk
ka paraqitur në sistemin elektronik ofertën ekonomike dhe dokumentacionin e plotë ligjor e
teknik të kërkuar në Shtojcën e DT.
Ky fakt i konstatuar nga KVO-ja u regjistrua në procesverbalin e vlerësimit të Ofertave.
Mungesa e ofertës ekonomike u konfirmua nga të gjithë anëtarët e KVO-së në tërësi.

Përsa më sipër, Operatori Ekonomik “Arbana sh.a” s’kualifikohet pasi nuk ka paraqitur
dokumentacionin e plotë ligjor dhe teknik dhe Formularin e Çmimit të Ofertës sipas Shtojcës 1
dhe preventivin e detajuar sipas zërave përkatës, kërkesa këto të përcaktuara në Kriteret e
Përgjithshme të Kualifikimit dhe Kriteret e Veçanta të Kualifikimit, Shtojca 8, e dokumenteve
standarte të tenderit për këtë procedurë.

3. 3. International Security Albania L02004016V

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Vlera 596.156.804.78 (pesëqind e nëntëdhjetë e gjashte million e njëqind e pesëdhjetë e gjashtë
mijë e tetëqind e katër presje shtatëdhjetë e tetë ) lekë pa TVSH.

Përkatësisht për arsyet e mëposhtëme:

Së pari AK ka kërkuar në kushtet e veçanta të kualifikimit si më poshtë cituar:

1. Operatori ekonomik duhet të paraqese Licencë për ushtrimin e aktivitetit të ruajtjes dhe
sigurimit fizik të objekteve publike dhe private në kategorinë ”1.3.A” si dhe në kategorinë
”1.3.B” për shoqërimin e vlerave monetare si dhe të sendeve të çmuara lëshuar nga organi
kompetent, konform Ligjit Nr.75/2014 “Për shërbimin privat të sigurisë fizike”.

Komisioni i Vlerësimit të Ofertave konstaton ,se dokumentacioni i paraqitur nga operatori

ekonomikë “International Security Albania”sh.p.k” nuk ka paraqitur licencën 1.3.B te

kërkuar në kriteret e veçanta të kualifikimit, çka bie në kundërshtim me kushtet e veçanta të



kualifikimit.

Se dyti AK ka kërkuar në kriteret e përgjitshme të kualifikimit si më poshtë cituar:

a) Është i regjistruar në Qendrën Kombëtare të Biznesit dhe ka në fushën e veprimtarisë
objektin e prokurimit. Në rastin kur ofertuesi është një organizatë jofitimprurëse, duhet të
deklarojë se është i regjistruar si person juridik, sipas Ligjit Nr.8788, datë 07.05.2001 “Për
Organizatat jo Fitimprurëse”.
b) nuk është në proces falimentimi, (statusi aktiv)
b) nuk është dënuar për shkelje penale, në përputhje me Nenin 45/1 të LPP,
c) nuk është dënuar me vendim të gjykatës së formës së prerë, për vepra që lidhen me
veprimtarinë profesionale.
d) ka paguar të gjitha detyrimet për pagimin e tatimeve e të kontributeve të sigurimeve
shoqërore, sipas legjislacionit në fuqi.

Edhe Ofertuesi i huaj duhet të deklarojë se i plotëson të gjitha kërkesat e renditura më sipër
nëpërmjet paraqitjes së një vetëdeklarate me shkrim.

Nëse gjuha e përdorur në procedurë është gjuha shqipe, atëherë dokumentat në gjuhë të huaj
duhet të shoqërohen me një përkthim të noterizuar në gjuhën shqipe.

Në rastet e bashkimit të operatorëve ekonomikë, çdo anëtar i grupit duhet të dorëzojë
vetëdeklaratën e lartpërmendur.

Kriteret e Përgjithshme për Pranim, nuk duhet të ndryshohen nga autoritetet kontraktore.

Këto kritere duhet të plotësohen me dorëzimin e vetëdeklaratës me shkrim të subjektit, në ditën e
hapjes së ofertës, sipas Shtojcës 7.

Në çdo rast, autoriteti kontraktor ka të drejtë të kryejë verifikimet e nevojshme mbi vërtetësinë e
informacionit të deklaruar nga operatori ekonomik si më sipër.

Vec kesaj, nëse oferta dorëzohet nga një bashkim operatorësh ekonomikë, duhet te dorezohen:

a. Marrëveshja e noterizuar sipas së cilës bashkimi i operatorëve ekonomikë është krijuar
zyrtarisht;

b. Prokura e posaçme

KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT

1. Kandidati/ofertuesi duhet të dorëzojë:
a. Deklaratë mbi përmbushjen e specifikimeve teknike, sipas Shtojcës 5;
b. Deklaratë mbi Konfliktin e Interesit, sipas Shtojcës 6;
c. Formulari i Ofertës, sipas Shtojcës 1;
ç .Deklaratë për paraqitje oferte të pavarur sipas Shtojcës 1/1;
d. Deklaratë mbi garantimin e zbatueshmërisë së dispozitave ligjore në marrëdhëniet e punës
sipas
Shtojcës 7/1;
e. Vërtetim që konfirmon shlyerjen e të gjitha detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike të
kontratave të energjisë që ka operatori ekonomik që është i regjistruar në Shqipëri.;
f. Sigurimin e ofertes, (2%) sipas Shtojcës 3.



Nga shqyrtimi i dokumentacionit të paraqitur nga operatori ekonomik evidentiohet se operatori
ekonomik nuk ka paraqitur deklaratën e kritereve të përgjitshme të kualifikimit , deklaratën mbi
përmbushjen e specifikimeve teknike, sipas Shtojcës 5;, Deklaratë mbi Konfliktin e Interesit,
sipas Shtojcës 6; Deklaratë për paraqitje oferte të pavarur sipas Shtojcës 1/1;
d. Deklaratë mbi garantimin e zbatueshmërisë së dispozitave ligjore në marrëdhëniet e punës
sipas Shtojcës 7/1; si dhe Sigurimin e ofertes, (2%) sipas Shtojcës 3 çka bien në kundërshtim
me kushtet e kërkuara nga AK.

Së treti AK ka kërkuar në kushtet e veçanta të kualifikimit pika 5.12 si më poshtë cituar:

5.12.Operatori ekonomik duhet të paraqesë preventivin dhe analizën e kostos së shërbimit për
një roje në muaj ne perputhje me parashikimet e Shtojces 1, duke u mbështetur në legjislacionin
ne fuqi qe rregullon marrdheniet e punes per Punonjesit e Sherbimit dhe sherbimin.
Mosparaqitja e këtij preventivi, analizës së cmimit dhe ofertimi nën kosto minimale ligjore
përbën shkak për skualifikimin e operatorit ekonomik.

Nga shqyrtimi i dokumentacionit lidhur me kriteret e veçanta të kualifikimit te kërkuara ne DT
Komisioni i Vlerësimit të Ofertave konstaton se operatori ekonimik nuk ka paraqitur
dokumentacionin e kërkuar më lart.

4. Ro.Gat Security K11613005V

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Vlera 596.252.996.78((pesëqind e nëntëdhjetë e gjashte million e dyqind e pesëdhjetë dy mijë
e nëntëqind e nëntëdhjetë e gjashtë presje shtatëdhjetë e tetë) lekë pa TVSH.

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme:

Së pari AK ka kërkuar në kushtet e veçanta të kualifikimit si më poshtë cituar:

1. Operatori ekonomik duhet të paraqese Licencë për ushtrimin e aktivitetit të ruajtjes dhe
sigurimit fizik të objekteve publike dhe private në kategorinë ”1.3.A” si dhe në kategorinë
”1.3.B” për shoqërimin e vlerave monetare si dhe të sendeve të çmuara lëshuar nga organi
kompetent, konform Ligjit Nr.75/2014 “Për shërbimin privat të sigurisë fizike”.

Komisioni i Vlerësimit të Ofertave konstaton ,se dokumentacioni i paraqitur nga operatori

ekonomikë “ Ro.Gat Security ” sh.p.k” nuk ka paraqitur licencën 1.3.B te kërkuar në kriteret

e veçanta të kualifikimit, çka bie në kundërshtim me kushtet e veçanta të kualifikimit.

Se dyti AK ka kërkuar në kriteret e përgjitshme të kualifikimit si më poshtë cituar:

a) Është i regjistruar në Qendrën Kombëtare të Biznesit dhe ka në fushën e veprimtarisë
objektin e prokurimit. Në rastin kur ofertuesi është një organizatë jofitimprurëse, duhet të
deklarojë se është i regjistruar si person juridik, sipas Ligjit Nr.8788, datë 07.05.2001 “Për
Organizatat jo Fitimprurëse”.
b) nuk është në proces falimentimi, (statusi aktiv)



b) nuk është dënuar për shkelje penale, në përputhje me Nenin 45/1 të LPP,
c) nuk është dënuar me vendim të gjykatës së formës së prerë, për vepra që lidhen me
veprimtarinë profesionale.
d) ka paguar të gjitha detyrimet për pagimin e tatimeve e të kontributeve të sigurimeve
shoqërore, sipas legjislacionit në fuqi.

Edhe Ofertuesi i huaj duhet të deklarojë se i plotëson të gjitha kërkesat e renditura më sipër
nëpërmjet paraqitjes së një vetëdeklarate me shkrim.

Nëse gjuha e përdorur në procedurë është gjuha shqipe, atëherë dokumentat në gjuhë të huaj
duhet të shoqërohen me një përkthim të noterizuar në gjuhën shqipe.

Në rastet e bashkimit të operatorëve ekonomikë, çdo anëtar i grupit duhet të dorëzojë
vetëdeklaratën e lartpërmendur.

Kriteret e Përgjithshme për Pranim, nuk duhet të ndryshohen nga autoritetet kontraktore.

Këto kritere duhet të plotësohen me dorëzimin e vetëdeklaratës me shkrim të subjektit, në ditën e
hapjes së ofertës, sipas Shtojcës 7.

Në çdo rast, autoriteti kontraktor ka të drejtë të kryejë verifikimet e nevojshme mbi vërtetësinë e
informacionit të deklaruar nga operatori ekonomik si më sipër.

Vec kesaj, nëse oferta dorëzohet nga një bashkim operatorësh ekonomikë, duhet te dorezohen:

a. Marrëveshja e noterizuar sipas së cilës bashkimi i operatorëve ekonomikë është krijuar
zyrtarisht;

b. Prokura e posaçme

KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT

1. Kandidati/ofertuesi duhet të dorëzojë:
a. Deklaratë mbi përmbushjen e specifikimeve teknike, sipas Shtojcës 5;
b. Deklaratë mbi Konfliktin e Interesit, sipas Shtojcës 6;
c. Formulari i Ofertës, sipas Shtojcës 1;
ç .Deklaratë për paraqitje oferte të pavarur sipas Shtojcës 1/1;
d. Deklaratë mbi garantimin e zbatueshmërisë së dispozitave ligjore në marrëdhëniet e punës
sipas
Shtojcës 7/1;
e. Vërtetim që konfirmon shlyerjen e të gjitha detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike të
kontratave të energjisë që ka operatori ekonomik që është i regjistruar në Shqipëri.;
f. Sigurimin e ofertes, (2%) sipas Shtojcës 3.

Nga shqyrtimi I dokumentacionit të paraqitur nga operatori ekonomik evidentiohet se operatori
ekonomik nuk ka paraqitur deklaratën e kritereve të përgjitshme të kualifikimit , deklaratën mbi
përmbushjen e specifikimeve teknike, sipas Shtojcës 5;, Deklaratë mbi Konfliktin e Interesit,
sipas Shtojcës 6; Deklaratë për paraqitje oferte të pavarur sipas Shtojcës 1/1;
d. Deklaratë mbi garantimin e zbatueshmërisë së dispozitave ligjore në marrëdhëniet e punës
sipas Shtojcës 7/1; si dhe Sigurimin e ofertes, (2%) sipas Shtojcës 3 çka bien në kundërshtim
me kushtet e kërkuara nga AK.



Së treti AK ka kërkuar në kushtet e veçanta të kualifikimit pika 5.12 si më poshtë cituar:

5.12. Operatori ekonomik duhet të paraqesë preventivin dhe analizën e kostos së shërbimit për
një roje në muaj ne perputhje me parashikimet e Shtojces 1, duke u mbështetur në legjislacionin
ne fuqi qe rregullon marrdheniet e punes per Punonjesit e Sherbimit dhe sherbimin.
Mosparaqitja e këtij preventivi, analizës së cmimit dhe ofertimi nën kosto minimale ligjore
përbën shkak për skualifikimin e operatorit ekonomik.

Nga shqyrtimi i dokumentacionit lidhur me kriteret e veçanta të kualifikimit te kërkuara ne DT
Komisioni i Vlerësimit të Ofertave konstaton se operatori ekonimik nuk ka parqitur
dokumentacionin e kërkuar në DST.

5. SH.P.S.F Snajper Security sh.p.k K77217701L
Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Vlera 596.303.517.14 (pesëqind e nëntëdhjetë e gjashte million e treqind e tre mijë e pesëqind
e shtatëmbedhjetë presje katërmbëdhjetë) lekë pa TVSH.

Së pari AK ka kërkuar në kushtet e veçanta të kualifikimit si më poshtë cituar:

1. Operatori ekonomik duhet të paraqese Licencë për ushtrimin e aktivitetit të ruajtjes dhe
sigurimit fizik të objekteve publike dhe private në kategorinë ”1.3.A” si dhe në kategorinë
”1.3.B” për shoqërimin e vlerave monetare si dhe të sendeve të çmuara lëshuar nga organi
kompetent, konform Ligjit Nr.75/2014 “Për shërbimin privat të sigurisë fizike”.

Komisioni i Vlerësimit të Ofertave konstaton ,se dokumentacioni i paraqitur nga operatori

ekonomikë “ SH,P,S,F (Snajper Security)”sh.p.k nuk ka paraqitur licencën 1.3.B te kërkuar

në kriteret e veçanta të kualifikimit, çka bie në kundërshtim me kushtet e veçanta të kualifikimit.

Së dyti AK ka kërkuar në kushtet e veçanta të kualifikimit kapaciteti teknik pika 5.9 si
më poshtë cituar:

Per shkak te numrit te madh te punonjesve te sherbimit qe kerkohen ne realizimin e objektit te
prokurimit si dhe ne perputhje me Nenin 40, pika 2, te Kodit te Punes te Republikes se
Shqiperise , te ligjit 10237, date 18.02.2010 ”Per sigurine dhe shendetin ne pune”, si dhe VKM
nr .742 date 06.11.2013, I ndryshuar ,operatori ekonomik duhet te disponoje minimalisht 1
Mjek i cili duhet të figurojë në listëpagesat e shoqërisë për të paktën 3 muajt e fundit.
Në rast Bashkimi Operatoresh secili prej operatorëve ekonomikë duhet të dëshmojë se disponon
1 mjek.(marrja në punë e mjekut të ndërmarrjes është e detyrueshme për ato ndërmarrje ku
numri i te punesuarve eshte jo me pak se 15 punonjes).
Për të vërtetuar përmbushjen e kriterit të sipërcituar operatorët ekonomikë duhet të paraqesin
dokumentacionin e mëposhtëm.

 Kontraten e punes me Mjekun

 Licencen e Mjekut.



Nga shqyrtimi i dokumentacionit në sistemin elektronik lidhur me kriteret e veçanta të
kualifikimit te kërkuara në DT Komisioni i Vlerësimit të Ofertave konstaton se operatori
ekonomik nuk ka paraqitur dokumentacionin se diponon mjek ashtu siç është kërkuar nga AK.

Në shtojcën e DST shprehimisht parashikohet se ……Rastet e mos-dorëzimit të një dokumenti, ose

të dokumentave të rreme e të pasakta, konsiderohen si kushte për skualifikim.

6. Rass(Rogat Security Service) K91917001D
Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Vlera 596.772.480 (pesëqind e nëntëdhjetë e gjashtë milion e shtatëqind e shtatëdhjetë e dy
mijë e katërqind e tetëdhjetë ) lekë pa TVSH.

Pas hapjes së ofertave, Komisioni i Vlerësimit të Ofertave konstatoi se oferta e paraqitur nga

shoqëria “Rass (Rogat security Service)” për proçedurën objekt prokurimi është në vlerën

596.772.480 (pesëqind e nëntëdhjetë e gjashtë milion e shtatëqind e shtatëdhjetë e dy mijë e

katërqind e tetëdhjetë ) lekë pa TVSH.

Theksojmë se fondi limit i vendosur nga AK për proçedurën objekt prokurimi ështe - 596 310

000 (pesëqind e nëntëdhjetë e gjashtë milion e treqind e dhjetë mijë )lekë pa tvsh.

Për sa me sipërcituar oferta e paraqitur nga operatori ekonomik është më e lartë se fondi limit i
vendosur nga AK për këtë procedurë prokurimi dhe për rrjedhojë oferta e paraqitur nga operatori
ekonomik do të skualifikohet.

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë se jane identifikuar si operatorë
ekonomikë të suksesshëm:

1.BO“Global Security“& Eurogjici Security”& “Breçani - R.O.S.P”&”PC Security“

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

K72217015V & K31929010K & K52116005E &L01306513V

Vlera 596.261.025.38 (pesëqind e nëntëdhjetë e gjashtë million e dyqind e gjashtëdhjetë e një
mijë e njezet e pesë presje tridhjetë e tetë) lekë pa tvsh

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqiteni pranë UKT Sh.a, me adresë: :Rruga E Kavajës Ndërtesa
Nr,133, Njësia Administrative Nr 6, brenda 60(gjashtëdhjetë) ditëve nga dita e
marrjes/publikimit të këtij njoftimi për të lidhur draft marreveshjen.

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 11.05.2020

Ankesa: Jo




