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R E P U B L I K A E S H Q I P E R IS Ë

MINISTRIA E SHËNDETËSISË DHE MBROJTJES SOCIALE
DREJTORIA E SPITALIT RAJONAL FIER

nr.____prot Fier me
___/___/2018

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT
Fier me 27.03.2018

Për: Operatorin ekonomik “Nazeri 2000”, shpk Tirane me nr.NIPT K31422029Q me adrese: L.
Tirane Rruga e Kavajes, Qendra Condor, Kati II, Tirane.

* * *

Procedura e prokurimit: “Sherbimi me Roje Private” – Marreveshje Kuader - me nje operator
ekonomik ku te gjitha kushtet jane te percaktuara

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-42890-01-30-2018

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Sherbimi me Roje Private” – Marreveshje Kuader - me nje
operator ekonomik ku te gjitha kushtet jane te percaktuara me fond limit Cmimi Njesi (per nje
roje/dite) : 34 868.610 (tridhjete e kater mije e teteqind e gjashtedhjete e tete) leke pa TVSH
perkatesisht :

 Fondi limit per një vendroje/DITORE me 3 (tre) turne : 11 266.3 (njembedhjete mije e dyqind e
gjashtedhjete e gjashte pike tre) lekë pa TVSH.

 Fondi limit per një vendroje/DITORE me 3 (tre) turne : 11 266.3 (njembedhjete mije e dyqind e
gjashtedhjete e gjashte pike tre) lekë pa TVSH

 Fondi limit per një vendroje/DITORE me 2 (dy) turne : 7 899.55 (shtate mije e teteqind e
nentedhjete e nente pike pesedhjete e pese) lekë pa TVSH

 Fondi limit per një vendroje/DITORE me 1 (nje) turne : 4 436.46 (kater mije e katerqind e tridhjete
e gjashte pike dyzete e gjashte) lekë pa TVSH

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike 05.05.2018, Numri 5

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:

1. “Myrto security” sh.p.k Fier Nipt K23323401N

Vlera totale 1 roje / dite: 24 932.67 (njezete e kater mije e nenteqind e tridhjete e dy pike gjashtedhjete e
shtate) leke pa TVSH perkatesisht :

 Cmimi Njesi (per nje roje/dite) / per nje vend roje me tre turne : 7 988.86 (shtate mije e
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nenteqind e tetedhjete e tete pike tetedhjete e gjashte) leke pa TVSH
 Cmimi Njesi (per nje roje/dite) / per nje vend roje me tre turne : 7 988.86 (shtate mije e

nenteqind e tetedhjete e tete pike tetedhjete e gjashte) leke pa TVSH
 Cmimi Njesi (per nje roje/dite) / per nje vend roje me dy turne : 5 696.19 (pese mije e

gjashteqind e nentedhjete e gjashte pike nentembedhjete) leke pa TVSH
 Cmimi Njesi (per nje roje/dite) / per nje vend roje me nje turn : 3 258.56 (tre mije e dyqind e

pesedhjete e tete pike pesedhjete e gjashte) leke pa TVSH

2. “Nazeri - 2000” sh.p.k Tirane Nipt K31422029Q

Vlera totale 1 roje / dite: 24 932.67 (njezete e kater mije e nenteqind e tridhjete e dy pike gjashtedhjete e
shtate) leke pa TVSH perkatesisht :
 Cmimi Njesi (per nje roje/dite) / per nje vend roje me tre turne : 7 988.86 (shtate mije e

nenteqind e tetedhjete e tete pike tetedhjete e gjashte) leke pa TVSH
 Cmimi Njesi (per nje roje/dite) / per nje vend roje me tre turne : 7 988.86 (shtate mije e

nenteqind e tetedhjete e tete pike tetedhjete e gjashte) leke pa TVSH
 Cmimi Njesi (per nje roje/dite) / per nje vend roje me dy turne : 5 696.19 (pese mije e

gjashteqind e nentedhjete e gjashte pike nentembedhjete) leke pa TVSH
 Cmimi Njesi (per nje roje/dite) / per nje vend roje me nje turn : 3 258.56 (tre mije e dyqind e

pesedhjete e tete pike pesedhjete e gjashte) leke pa TVSH

3. “Force Security” sh.p.k Fier Nipt K52724404J

Vlera totale 1 roje / dite : 25 163.41 (njezete e pese mije e njeqind e gjashtedhjete e tre pike dyzete e
nje) leke pa TVSH perkatesisht :
 Cmimi Njesi (per nje roje/dite) / per nje vend roje me tre turne : 8 063.66 (tete mije e

gjashtedhjete e tre pike gjashtedhjete e gjashte) leke pa TVSH
 Cmimi Njesi (per nje roje/dite) / per nje vend roje me tre turne : 8 063.66 (tete mije e

gjashtedhjete e tre pike gjashtedhjete e gjashte) leke pa TVSH
 Cmimi Njesi (per nje roje/dite) / per nje vend roje me dy turne : 5 749.31 (pese mije e

shtateqind e dyzete e nente pike tridhjete e nje) leke pa TVSH
 Cmimi Njesi (per nje roje/dite) / per nje vend roje me nje turn : 3 286.78 (tre mije e dyqind e

tetedhjete e gjashte pike shtatedhjete e tete) leke pa TVSH

4. “I.XH.ISUFI” sh.p.k Fier Nipt K43606401I

Vlera totale 1 roje / dite : 23 708.89 (njezete e tre mije e shtateqind e tete pike tetedhjete e nente) leke
pa TVSH perkatesisht

 Cmimi Njesi (per nje roje/dite) / per nje vend roje me tre turne : 7 672.72 (shtate mije e
gjashteqind e shtatedhjete e dy pike shtatedhjete e dy) leke pa TVSH

 Cmimi Njesi (per nje roje/dite) / per nje vend roje me tre turne : 7 672.72 (shtate mije e
gjashteqind e shtatedhjete e dy pike shtatedhjete e dy) leke pa TVSH

 Cmimi Njesi (per nje roje/dite) / per nje vend roje me dy turne : 5 379.92 (pese mije e treqind e
shtatedhjete e nente pike nentedhjete e dy) leke pa TVSH

 Cmimi Njesi (per nje roje/dite) / per nje vend roje me nje turn : 2 983.53 (dy mije e nenteqind
e tetedhjete e tre pike pesedhjete e tre) leke pa TVSH

5. “POLSAIZ” sh.p.k Fier Nipt K43313402T

Vlera totale 1 roje / dite : 23 746.13 ( njezete e tre mije e shtateqind e dyzete e gjashte pike
trembedhjete) leke pa TVSH perkatesisht
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 Cmimi Njesi/ per nje vend roje me tre turne : 7 672.548 (shtate mije e gjashteqind e
shtatedhjete e dy pike peseqind e dyzete e tete) leke pa TVSH

 Cmimi Njesi/ per nje vend roje me tre turne : 7 672.548 (shtate mije e gjashteqind e
shtatedhjete e dy pike peseqind e dyzete e tete) leke pa TVSH

 Cmimi Njesi/ per nje vend roje me dy turne : 5 379.73 (pese mije e treqind eshtatedhjete e
nente pike shtatedhjete e tre) leke pa TVSH

 Cmimi Njesi/ per nje vend roje me nje turn : 3 021.3061(tre mije e njezete e nje pike tre mije e
gjashtedhjete e nje) leke pa TVSH

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

“I.XH.ISUFI” sh.p.k Fier Nipt K43606401I

“POLSAIZ” sh.p.k Fier Nipt K43313402T

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme:

 Operatori ekonomik “I.XH.ISUFI” sh.p.k Fier eshte skualifikuar per arsye se :

Nuk ka paraqitur : Vetedeklarimin sipas shtojces nr.7 lidhur me permbushjen e kritereve te
pergjithshme

Nuk ploteson numrin 15 te punonjesve te certifikuar ne fushen e ruajtjes se sigurise fizike kriter ky i
percaktuar ne shtojcen nr.8, Kriteret e vecanta te kualifikimit nen titullin 3.1 Kapaciteti
ligjor/profesional i operatorëve ekonomikë pika 3.3

Nuk ploteson numrin 17 punonjës të siguruar në muaj, 15 punonjes sherbimi roje si dhe drejtuesin
teknik dhe administratorin per tre muajt e fundit kriter ky i percaktuar ne shtojcen nr.8, Kriteret e
vecanta te kualifikimit nen titullin 3.2 Kapaciteti ekonomik dhe financiar pika 3.2.3

Mungojne taksat vjetore te mjetit kriter ky i percaktuar ne shtojcen nr.8, Kriteret e vecanta te
kualifikimit nen titullin 3.2 Kapaciteti ekonomik dhe financiar pika pika 3.2.5

 Operatori ekonomik “POLSAIZ” sh.p.k Fier eshte skualifikuar per arsye se :

Nuk ploteson kriterin e 17 punonjës të siguruar në muaj, 15 punonjes sherbimi roje si dhe drejtuesin
teknik dhe administratorin per tre muajt e fundit kriter ky i percaktuar ne shtojcen nr.8, Kriteret e
vecanta te kualifikimit nen titullin kapaciteti teknik pika 3.3

dhe

kontrata te ngjashme ne nje vlere sa 40% e fondit limit kriter ky i percaktuar ne shtojcen nr.8, Kriteret
e vecanta te kualifikimit nen titullin kapaciteti teknik pika 3.3.1

* * *

Duke qene se oferta e dhene nga Operatoret ekonomik “Nazeri” sh.p.k Tirane dhe “Myrto Security”
sh.p.k Fier kane qene ne vlere te njejte bazuar dhe ne zbatim te Vendimi i Keshillit te Ministrave nr.914
dt.29.12.2015 “Per miratimin e Rregullave te Prokurimit Publik” i ndryshuar neni 66 pika 8 ku
percaktohet se “Nëse dy ose më shumë oferta kanë të njëjtin çmim më të ulët ose kanë pike të njëjta,
atëherë fituesi do të përcaktohet me short, në prani të ofertuesve” fituesi eshte percaktuar me short.
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Nga shorti I hedhur ka rezultuar fitues operatori ekonomik “Myrto Security” sh.p.k Fier.

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë “Myrto security”, shpk Fier me nr.NIPT
K23323401N me adrese: L. Kastriot, tek Zyrat e Albtelekom, kati i trete, Fier se oferta e paraqitur, me
një vlerë të përgjithshme 1 roje / dite: 24 932.67 (njezete e kater mije e nenteqind e tridhjete e dy pike
gjashtedhjete e shtate) leke pa TVSH është identifikuar si oferta e suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Spitali Rajonal Fier, Lagja “1 Maj”, rruga “Ivalidet e
Luftes”,Tel/Fax 0342 22761 sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 5
(pese) 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, oferta e të cilit është dorëzuar me një vlerë të
përgjithshme prej [vlera përkatëse e shprehur në fjalë dhe shifra], siç parashikohet në nenin 58 të
Ligjit nr.9643 datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar

Operatori ekonomik “Myrto security”, shpk Fier te cilit i eshte derguar njoftimi i fituesit nepermjet
SPE me date 20.03.2018 si dhe ftesa per lidhje kontrate nuk eshte paraqitur per lidhjen e kontrates
brenda afateve te percaktuara. Ne keto kushte bazuar në nenin 58 të Ligjit nr.9643 datë 20.11.2006
“Për prokurimin publik”, i ndryshuar kontrata do ti akordohet ofertuesit vijues ne klasifikimin
perfundimtar.

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë “Nazeri - 2000” sh.p.k Tirane me nr.NIPT
K31422029Q me adrese: Tirane Rruga e Kavajes, Qendra Condor, Kati II, Tirane se oferta e paraqitur,
me një vlerë të përgjithshme 1 roje / dite: 24 932.67 (njezete e kater mije e nenteqind e tridhjete e dy
pike gjashtedhjete e shtate) leke pa TVSH është identifikuar si oferta e suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Spitali Rajonal Fier, Lagja “1 Maj”, rruga “Ivalidet e
Luftes”,Tel/Fax 0342 22761 sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 5
(pese) 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, oferta e të cilit është dorëzuar me një vlerë të
përgjithshme prej [vlera përkatëse e shprehur në fjalë dhe shifra], 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 09.03.2018

Ankesa: Nuk Ka

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR

Nevila SHUKE
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