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Nr. _________ Prot. Tiranë, më ___/___/2018

FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORËVE EKONOMIKË TË SUKSESSHËM
NË MARRËVESHJEN KUADËR

Me objekt “Ruajtja dhe sigurimi fizik i Universitetit të Mjekësisë, Tiranë”me fond limit

18.202.996,66 leke pa TVSH, me numër reference REF-39658-12-29-2017

Drejtuar: Operatorit ekonomik “PELIKANI SECURITY GROUP” sh.p.k me NIPT

K11423005T

***

Procedura e prokurimit: Procedurë e Hapur me objekt: “Ruajtja dhe sigurimi fizik i Universitetit

të Mjekësisë, Tiranë”

Numri i referencës së procedurës: REF-39658-12-29-2017

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Ruajtja dhe sigurimi fizik i Universitetit të Mjekësisë, Tiranë”,

Marreveshje Kuader - me nje operatorë ekonomikë ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara, me

fond të Marrveshjes Kuader 18 202 996,66 ( tetëmbëdhjetëmilionë e dyqind e dy mijë e

nëntëqind e nëntëdhjetë e gjashtë presje gjashtëdhjetë e gjashtë) lekë (pa TVSH)

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Jo

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. PELIKANI SECURITY GROUP, me NIPT K11423005T me ofertë ekonomike për

vend roje në ditë 7990,59 (shtatë mijë e nëntëqind e nëntëdhjetë presje pesëdhjetë e

nëntë) lekë (pa TVSh).

2. SAFE, me NIPT K41424040P me ofertë ekonomike për vend roje në ditë 7988,96

(shtatë mijë e nëntëqind e tetëdhjetë e tetë presje nëntëdhjetë e gjashtë) lekë (pa TVSh).

3. ALES, me NIPT K72117028Dpër vend roje në ditë 7988,84 (shtatë mijë e nëntëqind e

tetëdhjet e tetë presje tetëdhjet e katër) lekë (pa TVSh).

4. ARBANA SH.A me NIPT K21310002U nuk ka paraqitur ofertë ekonomike për vend

roje në ditë.

5. AULONA-POL-1, me NIPT K26307202E për vend roje në ditë 7988,84 (shtatë mijë e

nëntëqind e tetëdhjetë e tetë presje tetëdhjet e katër) lekë (pa TVSh).

6. DEA SECURITY,me NIPT K51521007J për vend roje në ditë 7989,08 (shtatë mijë e

nëntëqind e tetëdhjetë e nëntë presje zero tetë) lekë (pa TVSh).
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7. EUROGJICI-SECURITY, me NIPT K31929010K për vend roje në ditë 7988,96

(shtatë mijë e nëntëqind e tetëdhjet e tetë presje nëntëdhjetë e gjashtë) lekë (pa TVSh).

8. FIRDEUS SECURITY, me NIPT K61628006R për vend roje në ditë 7988,83 (shtatë

mijë e nëntëqind e tetëdhjetë e tetë presje tetëdhjetë e tre) lekë (pa TVSh).

9. INTERNACIONAL SECURITY ALBANIA, me NIPT L02004016V për vend roje në

ditë 7988,83 (shtatë mijë e nëntëqind e tetëdhjetë e tetë presje tetëdhjet e tre) lekë (pa

TVSh).

10. LEKSI SECURITY, me NIPT L31519018N për vend roje në ditë 7990,59 (shtatë mijë

e nëntëqind e nëntëdhjetë presje pesëdhjetë e nëntë) lekë (pa TVSh).

11. MYRTO SECURITY,me NIPT K23323401N për vend roje në ditë 7990,59 (shtatë mijë

e nëntëqind e nëntëdhjetë presje pesëdhjet e nëntë) lekë (pa TVSh).

12. NAZERI-2000, me NIPT K31422029Q për vend roje në ditë 7988,83 (shtatë mijë e

nëntëqind e tetëdhjetë e tetë presje tetëdhjetë e tre) lekë (pa TVSh).

13. OKTAPUS, me NIPT K31515076S për vend roje në ditë 7990,59 (shtatë mijë e

nëntëqind e nëntëdhjetë presje pesëdhjetë e nëntë) lekë (pa TVSh) por formulari i ofertës

nuk është sipas Dokumenteve Standarde të Tenderit.

14. OKTAPUS 1 SECURITY, me NIPT K72002014B për vend roje në ditë 7988,83 (shtatë

mijë e nëntëqind e tetëdhjetë e tetë presje tetëdhjetë e tre) lekë (pa TVSh).

15. S.S.X, me NIPT J61817070O për vend roje në ditë 47933,03 (dyzet e shtatë mijë e

nëntëqind e tridhjetë e tre presje zero tre) lekë (pa TVSh), por formulari i ofertës nuk

është sipas Dokumenteve Standarde të Tenderit.

16. TONI SECURITY, me NIPT K94010201F për vend roje në ditë 7988,2 (shtatë mijë e

nëntëqind e tetëdhjet e tetë presje dy) lekë (pa TVSh), por oferta e paraqitur është nën

koston ligjore.

17. TREZHNJEVA, me NIPT K19303605O për vend roje në ditë 7990,59 (shtatë mijë e

nëntëqind e nëntëdhjet presje pesëdhjet e nëntë) lekë (pa TVSh).

Janë s kualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhtëm:

1. “SAFE“ me NIPT K41424040P SKUALIFIKOHET për arsye se nuk ka apraqitur 30
certifikata të vlefshme të punonjësve të shërbimit sipas nenit 5, të ligjit nr. 75/2014 „Për
shërbimin privat të sigurisë fizike“.

2. “ALES me NIPT K72117028D “ SKUALIFIKOHET për arsye se vërtetimi i lëshuar
nga administrata tatimore për numrin e punonjësve të siguruar për periudhën Janar-
Nëntor 2017 nuk përmbush kriterin minimal të 30 (tridhjetë) punonjësve të siguruar për
secilin muaj si dhe nuk ka paraqitur 30 certifikata të vlefshme të punonjëve të shërbimit.

3. “ARBANA SHA” me NIPT K21310002U nuk i ka plotësuar të gjitha kriteret e
përcaktuara në Dokumentet Standarde të Tenderit të procedurës së sipërpërmendur si dhe
nuk ka paraqitur ofertë ekonomike, për këto arsye SKUALIFIKOHET.

4. “AULONA POL 1” me NIPT K26307202E SKUALIFIKOHET për arsye se nuk ka
paraqitur 30 certifikata të vlefshme të punonjëve të shërbimit.

5. “DEA SECURITY” me NIPT K51521007J SKUALIFIKOHET për arsye se nuk ka
paraqitur 30 certifikata të vlefshme të punonjëve të shërbimit.

6. “EUROGJICI-SECURITY” me NIPT K31929010K SKUALIFIKOHET për arsye se
nuk ka paraqitur preventivin e ofertës, shtojca 1 sipas Dokumentave Standard të Tenderit.

7. “FIRDEUS SECURITY” me NIPT K61628006R SKUALIFIKOHET për arsye se nuk
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ka paraqitur 30 certifikata të vlefshme të punonjëve të shërbimit.
8. “OKTAPUS” me NIPT K31515076S SKUALIFIKOHET për arsye se formulari i

ofertës nuk është sipas Dokumenteve Standarde të Tenderit si dhe nuk ka paraqitur 30
certifikata të vlefshme të punonjëve të shërbimit.

9. “OKTAPUS 1 SECURITY” me NIPT K72002014B S’KUALIFIKOHET për arsye se:
- Bilanci i vitit 2014 nuk është i vulosur në të gjitha faqet nga organet e administratës tatimore.
- Deklarata e gjendjes financiare nuk ka vlerën e përcaktuar (është me e ulët) në mosplotësim të
kritereve të Dokumentet Standarde të Tenderit.

- Nuk ka autorizim individual nga AKEP për caktim frekuencash për sistemin radioalarm.
- Nuk ka paraqitur 30 certifikata të vlefshme të punonjëve të shërbimit.

10 “S.S.X” me NIPT J61817070O SKUALIFIKOHET për arsye se formulari i ofertës nuk është
sipas Dokumenteve Standarde të Tenderit si dhe nuk ka paraqitur 30 certifikata të vlefshme të
punonjëve të shërbimit.

11 “TONI SECURITY” me NIPT K94010201F SKUALIFIKOHET për arsye se oferta e
paraqitur është nën koston ligjore si dhe nuk ka paraqitur 30 certifikata të vlefshme të
punonjëve të shërbimit.

12 “TREZHNJEVA” me NIPT K19303605O SKUALIFIKOHET për arsye se nuk ka paraqitur
30 certifikata të vlefshme të punonjëve të shërbimit.

Janë kualifikuar me vlera të barabarta operatoret:

1. PELIKANI SECURITY GROUP, me NIPT K11423005T me ofertë ekonomike për

vend roje në ditë 7990,59 (shtatë mijë e nëntëqind e nëntëdhjetë presje pesëdhjetë e

nëntë) lekë (pa TVSh).

2. MYRTO SECURITY,me NIPT K23323401N për vend roje në ditë 7990,59 (shtatë mijë

e nëntëqind e nëntëdhjetë presje pesëdhjet e nëntë) lekë (pa TVSh).

3. LEKSI SECURITY, me NIPT L31519018N për vend roje në ditë 7990,59 (shtatë mijë

e nëntëqind e nëntëdhjetë presje pesëdhjetë e nëntë) lekë (pa TVSh).

Ka vijuar procedura me hedhjen e shortit.

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë se është identifikuar si operatori

ekonomik i suksesshëm:

Operatori ekonomik: “PELIKANI SECURITY GROUP” sh.p.k me NIPT K11423005T me

vlere te ofruar 17 499 392 (shtatembedhjetemilion e katerqind e nentedhjete e nentemije e

treqind e nentedhjete e dy) leke pa TVSH

Rrjedhimisht, jeni të lutur të paraqiteni pranë Universitetit të Mjekësisë, Tiranë, me adresë Rruga

e Dibrës, Nr. 371, 1005-Tiranë, menjëherë nga dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi për të

lidhur draft marreveshjen.

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 22.02.2018

Njoftimi i Klasifikimit pas rivlerësimit është bërë në datë 28.05.2018

Ankesa: Po
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Kane marre pergjigje me :

Me shkresën nr. 2074/95 prot., datë 14.05.2018, Komisioni i Prokurimit Publik ka përcjellë

Vendimin e tij nr. 298/2018 prot., në të cilin ka vendosur të mos pranojë e paraqitura nga OE-të

Eurgjici Security, Nazëri 2000 dhe DEA Security, duke lejuar AK-në të vijojë më procedurat e

mëtejshme.

Me shkresën nr. 2074/116 prot., datë 06.09.2018, KPP-ja ka përcjellë pranë AK-së Vendimin nr.

576/2018 prot., me anë të të cilit ka vendosur të mos pranojë ankesën e paraqitur nga OE ”Myrto

Security” dhe të lejojë AK-në të vijojë me procedurën.

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR

ANDI MAHILA

http://www.umed.edu.al
mailto:info@umed.edu.al


Adresa: Rruga ”Kongresi i Manastirit” Nr. 133, 1005 - Tiranë
Tel: +355 4 236 443 , Fax : +355 4 236 443
Web site: www.umed.edu.al

http://www.umed.edu.al

