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Nr. Prot Tirane, me / /2018

Shtojca 14

FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT

Për: [“ÇULLHAJ” SH.P.K dhe APP]

Procedura e prokurimit: Kërkesë për propozim me mjete elektronike – Marrëveshje
Kuadër me një operator ekonomik ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara.

Numri i references së procedures : REF-40235-01-11-2018.

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Sherbim me roje private” per ISHP-ne

Afati i levrimit : Marrëveshje Kuadër me një operator ekonomik ku të gjitha kushtet janë
të përcaktuara me afat 12 muaj , duke filluar nga nenshkrimi i kontrates]

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet) JO : Buletini i Njoftimeve Publike
[15.01.2018] [Nr. 02]

Fondi limit : 6,335,996.90 ( gjashtëmilion e treqind e tridhjetë e pesëmijë e nëntëqind e
nëntëdhjetë e gjashtë pikë 90) lekë pa TVSH
Burimi i financimit : Buxheti i shtetit

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

1. SSX shpk me NIPT J61817070O ,dhe me oferte ekonomike 17 362.65
(shtatëmbëdhjetëmijë e treqind e gjashtëdhjetë e dymijë pikë 65) lekë pa TVSH,

2. Aulona Pol 1 me NIPT K26307202E, dhe me oferte ekonomike 6 193 690.21
(gjashtëmilion e njëqind e nëntëdhjetë e tremijë e gjashtëqind e nëntëdhjetë pikë
21 ) lekë pa TVSH,

3. Ballazhi me NIPT K31426033S dhe me oferte ekonimike 17 359.09

http://www.ishp.gov.al


______________________________________________________________________________________________

__Adresa: Rr. “A. Moisiu” Tirana, Albania, Tel. + 355 4 37 47 56 Fax. + 355 4 37 00 58.
www.ishp.gov.al

(shtatëmbëdhjetë mijë e treqind e pesëdhjetë e nëntë pikë 09) lekë pa TVSH,
4. Çullhaj shpk me NIPT K31514015J me oferte ekonomike 17 359.13

(shtatëmbëdhjetë mijë e treqind e pesëdhjetë e nëntë pikë 13) lekë pa TVSH,

5. Oktapus shpk me NIPT K31515076S, me oferte ekonomike 17 362.41
(shtatëmbëdhjetë mijë e treqind e gjashtëdhjetë e dy pikë 41) lekë pa TVSH,

6. International Security Albania shpk me Nipt L02004016V me oferte
ekonomike 15 741.90 (pesëmbëdhjetë mijë e shtatëqind e dyzetë e një pikë 90 )
lekë pa TVSH.

7. Trezhnjeva shpk me NIPT K 19303605 O , me oferte ekonomike 6 193 595.31
(gjashtëmilion e njëqind e nëntëdhjetë e tremijë e pesëqind e nëntëdhjetë e pesë
pikë 31 ) lekë pa TVSH.

8. Ales shpk me NIPT K72117028D, me oferte ekonomike 6 193 690.21
(gjashtëmilion e njëqind e nëntëdhjetë e tremijë e gjashtëqind e nëntëdhjetë pikë
21) lekë pa TVSH.

9. Eurogjici Security shpk me NIPT K31929010K me ofertë ekonomike
12 962 (dymbëdhjetë mijë e nëntëqind e gjashtëdhjetë e dy) lekë pa TVSH.

10. Snajper security shpk me NIPT K77217701L, me oferte ekonomike
17 362.64 (shtatëmbëdhjetëmijë e treëind e gjashtëdhjetë e dy pikë 64) lekë pa
TVSH

11. Dea security shpk me NIPT K51521007J me oferte ekonomike 17 359.13
(shtatëmbëdhjetë mijë e treqind e pesëdhjetë e nëntë pikë 13) lekë pa TVSH,

12. Safe shpk me NIPT K41424040P, me oferte ekonomike 17 359.09
(shtatëmbëdhjetë mijë e treqind e pesëdhjetë e nëntë pikë 09) lekë pa TVSH

13. Leksi Security shpk me NIPT L31519018N, oferte ekonomike 6 335 996.47
(gjashtë rmilion e treqind e tridhjetë e pesëmijë e nëntëqind e nëntëdhjetë e
gjashtë pikë 47) leke pa TVSH.

14. Arbana sha me NIPT K51310002U nuk ka paraqitur oferte ekonomike .

15. Firdeus Securiy shpk me NIPT K61628006R me oferte ekonomike 17 359.13
(shtatëmbëdhjetë mijë e treqind e pesëdhjetë e nëntë pikë 13) lekë pa TVSH.

16. RES 03 me NIPT 26513468E dhe me oferte ekonomike 17 362.41
(shtatëmbëdhjetë mijë e treqind e gjashtëdhjetë e dy pikë 41) lekë pa TVSH

17.Myrto Security shpk me NIPT K23323401N me oferte ekonomike 6 335 978.23
(gjashtëmilion e treqind e tridhjetë e pesëmijë e nëntëqind e shtatëdhjetë e tetë
pikë 23 ) lekë pa TVSH.

18. Nazeri 2000 shpk me NIPT K31422029Q me ofertë ekonomike 17 359.24
(shtatëmbëdhjetë mijë e treqind e pesëdhjetë e nëntë pikë 24 ) lekë pa TVSH.

19. Tony security me NIPT K94010201F, me ofertë ekonomike 17 362.39
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(shtatëmbëdhjetë mijë e treqind e gjashtëdhjetë e dy pikë 39 ) lekë pa TVSH,

20. NSS Security me Nipt J68319509H me oferte ekonomike 17 369.51
(shtatëmbëdhjetë mijë e treqind e gjashtëdhjetë e nëntë pikë 51) lekë pa TVSH.

21. Pelikan Security Group me Nipt K11423005T, me ofertë ekonomike
6 193 685.12(gjashtëmilion e njëqind e nëntëdhjetë e tremijë e gjashtëqind e
tetëdhjetë e pesë pike 12)lekë pa TVSH.

22. G.S.E Security me Nipt L01614030H, me ofertë ekonomike 6 335 996.35
( gjashtëmilion e treqind e tridhjetë e pesëmijë e nëntëqind e nëntëdhjetë e gjashtë
pike 35)lekë pa TVSH.

23. Firdeus Security Froup me Nipt L22309011R , me ofertë ekonomike 17 359.35
(shtatëmbëdhjetëmijë e treqind e pesëdhjetë e nëntë pike 35)lekë pa TVSH.

24. Start 2000 me Nipt K01625002K , me ofertë ekonomike 17 362.69
(shtatëmbedhjetë mijë e treqind e gjashtëdhjetë e dy pike 29)lekë pa TVSH.

25. Rozafa 94 me Nipt J66915036O nuk ka paraqitur ofertë ekonomike.

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

1. Aulona Pol 1 me NIPT K26307202E, dhe me oferte ekonomike 6 193 690.21
(gjashtëmilion e njëqind e nëntëdhjetë e tremijë e gjashtëqind e nëntëdhjetë pikë 21 )
lekë pa TVSH:

o s’kualifikohet : Formulari i ofertes ekonomike nuk eshte plotesuar
sakte pasi ne formular nuk eshte paraqitur vlera totale e kostos ditore/
per 1 vend roje

2. Arbana sha me NIPT K51310002U nuk ka paraqitur oferte ekonomike

o Skualifikohet pasi nuk ka paraqitur Shtojcen nr 4 te DST-ve, ku
ofertuesi duhet te deklaronte per ekstraktin dhe te tjerat, mungon
deklarat e konfliktit te interest, deklarate per specifikimet teknike dhe
oferta ekonomike.

3. Ballazhi me NIPT K31426033S dhe me oferte ekonimike 17 359.09
(shtatëmbëdhjetë mijë e treqind e pesëdhjetë e nëntë pikë 09) lekë pa TVSH

o Skualifikohet pasi nuk ka paraqitur Shtojcen nr 4 te DST-ve.

4. Trezhnjeva shpk me NIPT K 19303605 O , me oferte ekonomike 6 193 595.31
(gjashtëmilion e njëqind e nëntëdhjetë e tremijë e pesëqind e nëntëdhjetë e pesë pikë
31 ) lekë pa TVSH.

o Skualifikohet pasi nuk ka paraqitur Shtojcen nr 4 te DST-ve ku behet
deklarimi i i QKR, detyrimeve tatimore etj, edhe oferta ekonomike
nuk eshte plotesuar ne rregull sipas vleres totale te kostos 1 dite/per
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vend roje.

5. Leksi Security shpk me NIPT L31519018N, oferte ekonomike 6 335 996.47
(gjashtë rmilion e treqind e tridhjetë e pesëmijë e nëntëqind e nëntëdhjetë e gjashtë
pikë 47) leke pa TVSH s’kualifikohet : Mungojne preventive e detajuar sipas
Shtojces nr.1.

o S’kualifikohet pasi Formulari i ofertes ekonomike nuk eshte plotesuar
sakte pasi ne formular nuk eshte paraqitur vlera totale e kostos ditore/
per 1 vend roje.

6. Ales shpk me NIPT K72117028D, me oferte ekonomike 6 193 690.21
(gjashtëmilion e njëqind e nëntëdhjetë e tremijë e gjashtëqind e nëntëdhjetë pikë 21)
lekë pa TVSH.

o s’kualifikohte :- Formulari i ofertes ekonomike nuk eshte plotesuar
sakte pasi ne formular nuk eshte paraqitur vlera totale e kostos ditore/
per 1 vend roje.

7. International Security Albania shpk me Nipt L02004016V me oferte ekonomike
15 741.90 (pesëmbëdhjetë mijë e shtatëqind e dyzetë e një pikë 90 ) lekë pa TVSH

o s’kualifikohet pasi i mungon deklarimi nga tatimet per numrin e
punonjesve të muajit Dhjetor 2017, nuk ploteson kriterin tek Kriteret e
Vecanta per Kualifikim pika 2.3 kapacitetit teknik nenpika 3.

8. Snajper security shpk me NIPT K77217701L, me oferte ekonomik 17 362.64
(shtatëmbëdhjetëmijë e treqind e gjashtëdhjetë e dy pikë 64) lekë pa TVSH

o S’kualifikohet pasi nuk ka paraqitur Shtojcen nr 4 te DST-ve. ku
ofertuesi duhet te deklaronte per ekstraktin, tatimet etj.

9. Oktapus shpk me NIPT K31515076S, me oferte ekonomike 17 362.41
(shtatëmbëdhjetë mijë e treqind e gjashtëdhjetë e dy pikë 41) lekë pa TVSH,

o Skualifikohet pasi nuk ka paraqitur Shtojcen nr 4 te DST-ve.

10. Myrto Security shpk me NIPT K23323401N me oferte ekonomike 6 335 978.23
(gjashtëmilion e treqind e tridhjetë e pesëmijë e nëntëqind e shtatëdhjetë e tetë pikë
23 ) lekë pa TVSH.

o Skualifikohet pasi nuk ka paraqitur Shtojcen nr 4 te DST-ve ku behet
deklarimi i i QKR, detyrimeve tatimore etj, edhe oferta ekonomike
nuk eshte plotesuar ne rregull sipas vleres totale te kostos 1 dite/per
vend roje.

11. Eurogjici Security shpk me NIPT K31929010K me ofertë ekonomike 12 962
(dymbëdhjetë mijë e nëntëqind e gjashtëdhjetë e dy) lekë pa TVSH.

o Skualifikohet pasi nuk ka paraqitur Shtojcen nr 4 te DST-ve.

12. NSS Security me Nipt J68319509H me oferte ekonomike 17 369.51
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(shtatëmbëdhjetë mijë e treqind e gjashtëdhjetë e nëntë pikë 51) lekë pa TVSH

o skualifikohet Ka paraqitur oferte mbi fondin limit.

13. Safe shpk me NIPT K41424040P, me oferte ekonomike 17 359.09 (shtatëmbëdhjetë
mijë e treqind e pesëdhjetë e nëntë pikë 09) lekë pa TVSH

o Skualifikohet pasi nuk ka paraqitur Shtojcen nr 4 te DST-ve.
14. Tony security me NIPT K94010201F, me ofertë ekonomike 17 362.39

(shtatëmbëdhjetë mijë e treqind e gjashtëdhjetë e dy pikë 39 ) lekë pa TVSH.

o Skualifikohet pasi nuk ka paraqitur Shtojcen nr 4 te DST-ve. ku
ofertuesi duhet te deklaronte per ekstraktin, tatimet etj

15. G.S.E Security me Nipt L01614030H, me ofertë ekonomike 6 335 996.35(gjashtë
milion e treqind e tridhjetë e pesëmijë e nëntëqind e nëntëdhjetë e gjashtë pike
35)lekë pa TVSH.

o S’kualifikohet pasi Formulari i ofertes ekonomike nuk eshte plotesuar
sakte pasi ne formular nuk eshte paraqitur vlera totale e kostos ditore/
per 1 vend roje.

16. Pelikan Security Group me Nipt K11423005T, me ofertë ekonomike 6 193 685.12
(gjashtëmilion e njëqind e nëntëdhjetë e tremijë e gjashtëqind e tetëdhjetë e pesë pike
12) lekë pa TVSH.

o S’kualifikohet pasi Formulari i ofertes ekonomike nuk eshte plotesuar
sakte pasi ne formular nuk eshte paraqitur vlera totale e kostos ditore/
per 1 vend roje.

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë se është identifikuar si
operator ekonomikë i suksesshëm pas hedhjes së shortit operatori ekonomik “Çullhaj
shpk” me NIPT K31514015J me oferte ekonomike 17 359.13 (shtatëmbëdhjetë mijë e
treqind e pesëdhjetë e nëntë pikë 13) lekë pa TVSH.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqiteni pranë [Instituti Shëndetit Publik ,Rruga
“Aleksandër Moisiu”Nr.80 Tiranë, Zyra e Financës Kati i Parë], brenda 5 ditëve nga
dita e marrjes / publikimit të këtij njoftimi për të lidhur draft marreveshjen.

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 01.02.2018.

Ankesa: ka

Ankimuesit kane marre pergjigje perfundimtare te ankimimit me Vendim te KPP
167/2018 sipas shkreses shoqeruese me date 27.03.2018.

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR

ALBANA FICO
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Konceptoi: A. Mihaj (personi pergjegjes)

http://www.ishp.gov.al

