
FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT

Data: 07.05.2018

Për: [ TREZHNJEVA SHPK ]

Adresa: Lagjja Partizani, Rruga Jaho Salihu

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-41287-01-22-2018

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “”Shërbimi i ruajtjes dhe i sigurisë fizike ne ambjentet e
Qkum- se” Marreveshje Kuader - me nje operator ekonomik ku te gjitha kushtet jane
te percaktuara - me afat 12 muaj

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike nr 4, datë
29.01.0218

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

Njoftojme se, kane qenë pjesëmarrës në procedurë këta ofertues me vlerat përkatëse të
ofruara:

Operatori ekonomik Nipti Oferta ekonomike (lekë
pa TVSH), cmim ditor

ALES K72117028D 13.685.15
Arbana SH,A K21310002U 0
AULONA -POL-1 K26307202E 13.685.15
DEA SECURITY K51521007J 13.685.15
EUROGJICI SECURITY K31929010K 13.685.15
FIRDEUS SECURITY K61628006R 13.685.15
FIRDEUS SECURITY
GROUP

L22309011R 13.685.26

G.S.E Security L01614030H 13.687.87
KLARON Sh.p.k K72407001H 0
LEKSI SECURITY L31519018N 13.687.85
MYRTO SECURITY K23323401N 13.547.12
NAZËRI-2000 13.687.63
OKTAPUS 1 SECURITY K72002014B 13.686.3
RES-03 K26513468E 13.549.7
S.S.X J61817070O 13.687.84
SH.P.S.F SNAJPER
SECURITY

13.549.7

START 2000 K01625002K 14.262.02
TONI-SECURITY K94010201F 13.683.9
OKTAPUS K31515076S 13.686.15
TREZHNJEVA K19303605O 13.685.15



Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:
1. Arbana Security

2. Klaron Security

3. Myrto Security

4. RES-03 Security

5. Snajper Security

6. Toni Security

7. Ales Security

8. Dea Security

9. Firdeus Security

10. Firdeus Security Group

11. Oktapus 1 Security

12. Nazeri 2000 Security

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme:

1. Arbana Security

Nuk ka paraqitur dokumentacion sipas DST.

2. Klaron Security

Nuk ka paraqitur oferte ekonomike.

3. Myrto Security



1. Oferte nen kosto ligjore.

2. Per vendrojen me sherbim 16 oresh ka perllogaritur me koeficient 3.22 roje. Sipas
shtojces se publikuar nga Ak duhej shebrimi 16 oresh duhej perllogaritur me
koeficient 3.32 roje.

4. RES-03 Security

1. Oferte nen kosto ligjore.
2. Per vendrojen me sherbim 16 oresh ka perllogaritur me koeficient 3.22 roje. Sipas

shtojces se publikuar nga Ak duhej shebrimi 16 oresh duhej perllogaritur me
koeficient 3.32 roje.

5. Snajper Security

1. Oferte nen kosto ligjore.
2. Per vendrojen me sherbim 16 oresh ka perllogaritur me koeficient 3.22 roje.

Sipas shtojces se publikuar nga Ak duhej shebrimi 16 oresh duhej
perllogaritur me koeficient 3.32 roje.

6. Toni Security

Oferte nen kosto ligjore.

7. Ales Security

Nuk ka plotesuar shtojcen 1-Formulari i ofertes sipas kerkesave te AK-se. Nuk ka vendosur
zerin Shërbimi i vëzhgimit me 5 kamera te formularii ofertes.
Nuk ka paraqitur Deklaraten mbi permbushjen e kritereve te pergjithshme, sipas Shtojces 4.

8. Dea Security

Nuk ka plotesuar preventivin e publikuar nga AK, duke i lene bosh (te paplotesuara) zërat
konkretë të vlerave për një vendroje me dy turne dhe kolonën e vlerave për një vendroje me
tre turne, por ka vendosur vetëm vlerën totale teë vendrojes me shërbim 16 orësh dhe të
asaj me shërbim 24 orësh. a

9. Firdeus Security

Nuk ka plotesuar preventivin e publikuar nga AK, duke i lene bosh (te paplotesuara) zerat
konkrete te vlerave per nje vendroje me dy turne dhe kolonen e vlerave per nje vendroje me
tre turne, por ka vendosur vetem vleren totale te vendrojes me sherbim 16 oresh dhe te asaj
me shebrim 24 oresh



10. Firdeus Security Group

Deklaratat jane plotesuar me date dorezimi 08.02.2018, nderkohe qe procedura u zhvillua me
date 07.02.2018.
Nuk ka plotesuar preventivin e publikuar nga AK, duke i lene bosh (të paplotesuara) zerat
konkrete te vlerave per nje vendroje me dy turne dhe kolonën e vlerave per nje vendroje me
tre turne, por ka vendosur vetem vleren totale te vendrojes me sherbim 16 oresh dhe te asaj
me shebrim 24 oresh.

11. Oktapus 1 Security

Nuk ka plotesuar preventivin e publikuar nga AK, duke i lëneë bosh (të paplotësuara) zërat
konkretë të vlerave për një vendorje me dy turne, por ka vendosur vetëm vlerën totale të
vendrojës me shërbim 16 oreëh.

12. Nazeri 2000 Security

Nuk ka plotësuar preventivin e publikuar nga AK, duke i lënë bosh (të paplotësuara) zërat
konkrete të vlerave për një vendroje me dy turne dhe kolonën e vlerave për një vendroje
me tre turne, por ka vendosur vetëm vlerën totale të vendrojës me shërbim 16 orësh dhe
të asaj me shërbim 24 orësh.

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë [Trezhnjeva sh.p.k] se oferta e
paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej 13.685,15 (trembëdhjetë mijë e gjashtëqind e
tetëdhjetë e pesë presje pesëmbëdhjetë) lekë pa TVSH është identifikuar si oferta e
suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë [Qendra Kombetare e Urgjences Mjekesore]
Adrea: Rruga: Lord Bajron 70, Tiranë sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat
e tenderit, brenda 30 (tridhjetë) ditëve nga dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi.

Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, kontrata
do t’i akordohet ofertuesit vijues në klasifikimin përfundimtar, siç parashikohet në nenin 58
të Ligjit nr.9643 datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar.

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 16.02.2018

Ankesa: ka ose jo. PO

nëse ka) ka marrë përgjigje në datë: Kanë marrë përgjigje në datë 03.05.2018 nga vendimi i
Komisionit të Prokurimit Publik

DREJTOR

Skënder Brataj


