REPUBLIKA E SHQIPËRISË
UJËSJELLËS KANALIZIME TIRANË SH.A.
DREJTORIA E PROKURIMEVE
SEKTORI I SHËRBIMEVE DHE MALLRAVE

Nr. _______ Prot.

Tiranë , më ___/___/2021

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT
Për: BO”Global Security” sh.p.k & Eurogjici Security&”Everest sh.p.k ”&”PC Security” sh.p.k
&”Elektrosek”sh.p.k .
Adresa “Global Security” sh.p.k : Dibër, Burrel Lagjja Partizani, Sheshi Demokracia, Ndërtesë
private Nr.11.
Adresa “Eurogjici Security” sh.p.k : Tiranë, Rruga Adem Jashari,Lagjia nr. 8, Ndërtesa 4, Hyrja
10, Ap 3, Njësia Bashkiake nr 5.
Adresa “Everest” sh.p.k : Tiranë, Kamëz Fabrika në Rrugën Nacionale, Pranë Nyjes së Betonit.
Adresa “PC Security” sh.p.k: Durrës Lagjja 1, Rruga Taulantia, Zona Kadastrale 8512, Godine me
nr. Pasurie 24/190 -8.
Adresa “Elekrosek” sh.p.k : Tiranë, Njësia Bashkiake nr.7, Rruga e Kavajës, Pallati 100 Vitrinat.
Procedura e prokurimit: “E hapur mbi Kufirin Monetar”.
Numri i referencës së procedurës: REF-84067-01-14-2021
Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Shërbime të integruara dhe furnizim vendosje të pajisjeve
elektronike”.
Fond limit: 999.800.000 (nëntëqind e nëntëdhjetë e nëntë milion e tetëqind mijë) lekë pa tvsh të
ndarë sipas zërave :
Vlera e zbatimit të objektit është 484.948.781( katërqind e tetëdhjetë e katër milion e nëntëqind e
dyzetë e tetë mijë e shtatëqind e tetëdhjetë e një) lekë pa TVSH.
-Vlera e monitorimit dhe e mirëmbajtjes të sistemit të sigurisë për 36 muaj nga data e
kolaudimit të objektit për 199 objekte është 514.851.219 (pesëqind e katërmbëdhjetë milion e
tetëqind e pesëdhjetë e një mijë e dyqind e nëntëmbëdhjetë) lekë pa tvsh.
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Publikime të mëparshme (nëse zbatohet):
Buletini i Njoftimeve Publike
Kriteret e përzgjedhjes së fituesit: çmimi më i ulët X oferta ekonomikisht më e favorshme
Njoftojmë se, kane qenë pjesëmarrës në procedurë këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara:
1.Firdeus Security sh.p.k

K61628006R

Emri i Shoqërisë
Vlera 0 (zero) lekë pa tvsh.
2. BO “ Global Security” sh.p.k

Nr.Niptit
& Eurogjici Security sh.p.k & ”Everest” sh.p.k & ”PC Security”

sh.p.k & ”Elektrosek” sh.p.k .

Emri i Shoqërisë
K72217015V

Nr.Nipti
&

K31929010K

& J78311921L& L01306513V& L12122013A

Vlera 989.172.392 (nëntëqind e tetëdhjetë e nëntë milion e njëqind e shtatëdhjetë e dy mijë e
treqind e nëntëdhjetë e dy) lekë pa tvsh.
Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:
1. “Firdeus Security” sh.p.k
Emri i Shoqërisë
Vlera 0 (zero) lekë pa tvsh.
Përkatësisht për arsyet e mëposhtme:

K61628006R
Nr. Nipti

Pas hapjes së ofertave, Komisioni i Vlerësimit të Ofertave konstatoi se shoqëria “Firdeus Security”
sh.p.k nuk ka paraqitur në sistemin elektronik ofertën ekonomike dhe dokumentacionin e plotë
ligjor e teknik të kërkuar në Shtojcën e DT.
Përsa më sipër, Operatori Ekonomik “Firdeus Security” shpk 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, e dokumenteve standarte të
tenderit për këtë procedurë.
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***
Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë BO”Global Security” sh.p.k & Eurogjici
Security&”Everest sh.p.k ”&”PC Security” sh.p.k & ”Elektrosek” sh.p.k me ofertë 989.172.392
(nëntëqind e tetëdhjetë e nëntë milion e njëqind e shtatëdhjetë e dy mijë e treqind e nëntëdhjetë e
dy) lekë pa tvsh, se është identifikuar si oferta e suksesshme.
Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë UKT sh.a 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, do të vijohet
siç parashikohet në nenin 58 të Ligjit nr.9643 datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i
ndryshuar.
Njoftimi i Klasifikimit është bërë më datë 19.03.2021
Ankesa: JO
Administr
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