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MINISTRIA E SHËNDETËSISË
DHE MBROJTJES SOCIALE

DREJTORIA E SPITALIT PSIKIATRIK

Nr. _____ prot. Vlorë, më

___.___.2018

FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORËVE EKONOMIKË TË
SUKSESSHËM NË MARRËVESHJEN KUADËR

25.06.2018

Për: B.O.E “STAR SECURITY Service” sh.p.k L57303211M Vlorë &”AULONA-POL-1”
sh.p.k K26307202E Vlorë

* * *

Procedura e prokurimit: E Hapur

Numri i referencës së procedurës/lotit: 39588-12-28-2017

Përshkrim i shkurtër i kontratës: Shërbimi i ruajtjes me roje private për 36 muaj

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]

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. B.O.E “ANAKONDA Security” shpk K39003551E & “BALILI CO” shpk

K36603503U

Vlera 32,299,631.10 (Tridhjetë e dy milion e dyqind e nëntëdhjetë e nëntë mijë e

gjashtëqind e tridhjetë e një pikë dhjetë) pa Tvsh.

2. “MYRTO SECURITY” sh.p.k NIPT-i K23323401N

Vlera 32,299,620.15 (Tridhjetë e dy milion e dyqind e nëntëdhjetë e nëntë mijë e gjashtë
qind e njëzet pikë pesëmbëdhjetë) leke pa Tvsh.

3. “NAZERI-2000” sh.p.k NIPT-i K31422029Q

Vlera 32,299,620.15 (Tridhjetë e dy milion e dyqind e nëntëdhjetë e nëntë mijë e gjashtë
qind e njëzet pikë pesëmbëdhjetë) leke pa Tvsh.

4. “SEMANI SECURITY” sh.p.k NIPT-i K36519222Q

Vlera 32,298,173.87 (Tridhjetë e dy million e dyqind e nëntëdhjetë e tetë mijë e njëqind e

shtatëdhjetë e tre pikë tetëdhjetë e shtatë) leke pa tvsh.

5 . B.O.E “STAR SECURITY Service” sh.p.k NIPT-i L57303211 M & “AULONA-
POL-1” NIPT-i K26307202E
Vlera 32,296,631.23 (Tridhjetë e dy milion e dyqind e nëntëdhjetë e gjashtë mijë e

gjashtëqind e tridhjetë e një pikë njëzetë e tre) leke pa Tvsh.

Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhëm:
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1- B.O.E “ANAKONDA Security” shpk K39003551E & “BALILI CO” shpk

K36603503U s’kualifikohet per mungese dokumentacioni dhe konkretishte:

Nuk ploteson kriteret e vecanta te kualifikimit sipas DST dhe konkretisht:
Sipas kapacitetit teknik,pika V,Bashkimi i OE nuk ploteson nr e rojeve qe ofrojne sherbimin.
Sipas perqindjes ne kontraten e bashkepunimit.OE "Anakonda Security" ka vetem pese roje sipas
kriterit(gjashte roje duhet sipas kontrates se bashkepunimit ) .OE "Balili - KO "ka vetem tete
punonjes sipas kriterit (11 roje duhej sipas kontrates se bashkepunimit )

2- Firma “MYRTO SECURITY” sh.p.k NIPT-i K23323401N s’kualifikohet per

mungese dokumentacioni dhe konkretishte:

Nuk ploteson kriteret e vecanta te kualifikimit sipas DST dhe konkretisht:

Sipas kapacitetit teknik ,pika V .OE " ka vetem 10 roje sipas kriterit( nga 18 qe kerkohen ).

Sipas kapacitetit teknik ,pika kater OE nuk ka te specifikuar ne performancen e Drejtorise

se Policise se Qarkut Vlore pergjegjesin e sherbimit dhe grupin e gatshem

Sipas kapacitetit teknik,pika 2,per vertetimin e qendres se kontrollit nuk ka dokument

pronesie /qeraje te vendit /selise ku ushtron aktivitetin OE.

3- Firma “NAZERI-2000” sh.p.k NIPT-i K31422029Q s’kualifikohet per mungese

dokumentacioni dhe konkretishte:

Nuk ploteson kriteret e vecanta te kualifikimit sipas DST dhe konkretisht:

1-Sipas kapacitetit teknik ,pika V O.E. ka vetem 7 roje sipas kriterit(nga 18 qe kerkohen).

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë se jane identifikuar si operatorë

ekonomikë të suksesshëm:

B.O.E “STAR SECURITY Service” sh.p.k NIPT-i L57303211 M & “AULONA-POL-
1” NIPT-i K26307202E
Vlera 32,296,631.23 (Tridhjetë e dy milion e dyqind e nëntëdhjetë e gjashtë mijë e

gjashtëqind e tridhjetë e një pikë njëzetë e tre) leke pa Tvsh.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqiteni pranë Spitalit Psikiatrik “Ali Mihali” Vlore, lgj. 10
Korriku Vlore, brenda 10 ditëve nga dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi për të lidhur
draft marreveshjen.

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 21.03.2018

Ankesa: ka ose jo Po

(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë O.E “MYRTO Security” shkresa nr.2 prot., dt.

03.01.2018, kthim përgjigje nr.47 prot., dt 08.01.2018.

O.E. “GLOBAL SECURITY” sh.p.k shkresa nr.3 prot., dt.03.01.2018, kthim përgjigje

nr.46 prot., dt 08.01.2018.

O.E. “DEA SECURITY” sh.p.k shkresa nr.4 prot., dt. 03.01.2018, kthim përgjigje nr.48

prot., dt 08.01.2018. O.E. “Anakonda Security” sh.p.k. shkresa nr.7 prot., dt. 03.01.2018

kthim përgjigje nr.45 prot., dt 08.01.2018. Me shkresën nr.319/9 prot., dt.29.03.2018.

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR

KUJTIM LLAPI
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