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MINISTRIA E SHËNDETËSISË
DHE MBROJTJES SOCIALE

DREJTORIA RAJONALE E SHËNDETËSISË
FIER

Nr________Prot Fier
me_________2018

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT

Për : Operatori Ekonomik “Polsaiz” sh.p.k me Nipt K43313402T me adresë :
Adresa: Lagjia “15 Tetori” Rr.“Kastriot Muca” Fier.

Procedura e prokurimit: “Kerkese per Propozim” Shërbime

Numri i referencës së procedurës/lotit REF-42009-01-24-2018

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Ruajtja me Roje Private ne godinen e DRSH Fier me 3
turne si dhe ne Sherbimin Stomatologjik Publik me turn te pare dhe sistem alarmi 24-
ore”. – Marreveshje Kuader” me fond limit 3 382 895.00 (tre milion e treqind e tetedhjete
e dy mije e tetëqind e nëntëdhjetë e pesë) lekë pa TVSH vene ne dispozicion nga buxheti i
shtetit, per kryerjen e ketij sherbimi per nje afat deri ne 31.12.2018.

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  çmimi më i ulët X

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

1.Operatori ekonomik “Polsaiz” sh.p.k me Nipt K43313402T
me vlere 3 278 429.94 (tre milion e dyqinde e shtatedhjete e tete mije e katerqinde e njezete
e nente pike nentedhjete e kater) Leke pa TVSH dhe 3 934 115.92 (tre milion e nenteqinde e
tridhjete e kater mije e njeqinde e pesembeshjete pike nentedhjete e dy) Leke me TVSH.

2.Operatori ekonomik “Buzi” sh.p.k me Nipt L01320010O
me vlere 2 907 366.3 (dy milion e nenteqinde e shtate mije e treqinde e gjashtedhjete e
gjashte pike tre) Leke pa TVSH dhe 3 488 839.56 (tre milion e katerqinde e tetedhjet e e
tete mije e teteqinde e tridhjete e nente pike pesedhjete gjashte) Leke me TVSH.
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3.Operatori ekonomik “Elezaj” sh.p.k me Nipt K74714401K
me vlere 3 382 425.97 (tre milion e treqinde e tetedhjete e dy mije e katerqinde e njezete e
pese pike nentedhjete e shtate) Leke pa TVSH dhe 4 058 911.16 (kater milion e pesedhjete e
tete mije e nenteqinde e njembedhjete pike gjashtembedhjete) Leke me TVSH.

4.Operatori ekonomik “Eurogjici” sh.p.k me Nipt K31929010K
me vlere 3 382 370.04 (tre milion e treqinde e tetedhjete e dy mije e treqinde e shtatedhjete
pik zero kater) Leke pa TVSH dhe 4 058 844.05 (kater milion e pesedhjete e tetemije e
teteqinde e dyzete e kater pike zero pese) Leke me TVSH.

5.Operatori ekonomik “Goga” sh.p.k me Nipt K32706417R
me vlere 3 382 689.17 (tre milion e treqinde e tetedhjete e dy mije e gjashteqinde e
tetedhjete e nente pik shtatembedhjete) Leke pa TVSH dhe 4 059 225.03 (kater milion e
pesedhjete e nente mije e dyqinde e njezete e pese pike zero tre) Leke me TVSH.

6.Operatori ekonomik “Nazeri 2000” sh.p.k me Nipt K31422029Q
me vlere 3 382 699.04 (tre milion e treqinde e tetedhjete e dy mije e gjashteqinde e
nentedhjete e nente pik zero kater) Leke pa TVSH dhe 4 059 238.84 (kater milion e
pesedhjete e nente mije e dyqinde e tridhjete e tete pike tetedhjete e kater) Leke me TVSH.

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm :

1- Operatori “Buzi 2010” sh.p.k skualifikohet sepse ne dokumentacionin ligjor te
paraqitur nga ky ofertues u verejten keto mangesi :
Lista e punonjesve te sherbimit sipas vertetimit te DPQ Fier ishte me 7 punonjes
sherbimi ndersa ne kriteret e kualifikimit numri i punonjesve te kerkuar ishte jo me pak
se 8 punonjes.
Nuk disponon Grupt te gatshem per verifikim e sinjaleve elektronike per objektet qe jane
te lidhura me sisteme elektronike.
Nuk ka operator ne Qendren e Kontrollit.
Nuk ka paraqitur, deshmi te lejes se drejtimit te mjetit.
Ka paraqitur çertifikata për punonjës shërbimi në fushën e veprimtarisë së shërbimit për
ruajtjen dhe sigurimin fizik të objekteve dhe pronave për 6 punonjës shërbimi të lëshuara
nga Drejtoria e Policisë e Qarkut Fier ndersa nga A.K ne kriteret e vecanta eshte kerkuar
jo me pak se 8 punonjes.

2- Operatori ”Elezaj” sh.p.k, dokumentacioni ligjor ishte brenda kritereve te kualifikimit
por skualifikohet sepse ne Vertetimin e Policise se Qarkut Fier nuk pasqyrohet, grup i
gatshem per verifikim e sinjaleve elektronike per objektet qe jane te lidhura me sisteme
elektronike.
Nuk ka paraqitur, deshmi te lejes se drejtimit te mjetit.

3- Operatori ”Eurogjici Security” shpk dokumentacioni ligjor ishte brenda kritereve te
kualifikimit por skualifikohet sepse ne Vertetimin e Policise se Qarkut Fier nuk
pasqyrohet, grup i gatshem per verifikim e sinjaleve elektronike per objektet qe jane te
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lidhura me sisteme elektronike.
4- Operatori ”Nazeri 2000”shpk dokumentacioni ligjor ishte brenda kritereve te

kualifikimit por skualifikohet sepse ne Vertetimin e Policise se Qarkut Fier nuk
pasqyrohet, grup i gatshem per verifikim e sinjaleve elektronike per objektet qe jane te
lidhura me sisteme elektronike.
Nuk ka paraqitur, deshmi te lejes se drejtimit te mjetit.

5- Operatori ”Goga”sh.p.k dokumentacioni ligjor ishte brenda kritereve te kualifikimit
por skualifikohet sepse ne Vertetimin e Policise se Qarkut Fier nuk pasqyrohet, grup i
gatshem per verifikim e sinjaleve elektronike per objektet qe jane te lidhura me sisteme
elektronike.

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë [Operatori ekonomik “Polsaiz”
sh.p.k, adresa : Lagjia “15 Tetori” Rr.“Kastriot Muca” Fier se oferta e paraqitur, me një vlerë
të përgjithshme prej vlere 3.278.429,94 (tre milion e dyqinde e shtatedhjete e tete mije e
katerqinde e njezete e nente pike nentedhjete e kater) dhe 3,934,115.92 (tre milion e
nenteqinde e tridhjete e kater mije e njeqinde e pesembeshjete pike nentedhjete e dy) leke
me TVSH është identifikuar si oferta e suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Drejtorise Rajonale te Shendetesise Fier Adresa:
Lagja “1 Maj ”Rr:Jani Bakalli, Fier, Albanai Tel & Fax +355 34 22 25 71 www.drshfier.gov.al,
sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 5 (pese)
diteve nga publikimit të këtij njoftimi.

Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do
të konfiskohet sigurimi i ofertës suaj (nëse është kërkuar ose/dhe nëse është paraqitur
nga Operatori Ekonomik), siç parashikohet në nenin 58 të Ligjit nr.9643 datë
20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar.

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datën 06/02/2018.

Ankesa : Ka patur dhe eshte shqyrtuar nga KPP-ja me vendimin nr.153/2018.

TITULLARI AUTORITETIT KONTRAKTOR
KRESHNIK TËRNOVA
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