
REPUBLIKA E SHQIPERISE

Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale

Drejtoria e Shërbimit Spitalor M A T
_______________________________________________________________________________________________________________________________

____

Adresa : Lagja “Drita” ,Rr.Ibrahim Temo , Burrel , MAT , ALBANIA

Nr._________Prot. Burrel, më 24/ 04/ 2018

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT

Për: Operatorin Ekonomik: “GLOBAL SECURITY” Sh.p.k, me numër Nipt-i: K72217015V.

Adresa: lagjja “Partizani”, sheshi “Demokracia”, Ndërtesë pribate Nr.11, Burrel,
Dibër.

Proçedura e prokurimit: “Kërkesë për Propozim” – Marrevëshje Kuadër - me një operator

ekonomik ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara - me afat 9 muaj.

Numri i referencës së procedurës: REF-46937-02-12-2018

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Shërbimi i Sigurimit dhe Ruajtjes fizike”, me fondin total:

3 608 391 (tre milion e gjashtëqind e tetë mijë e treqind e nëntëdhjetë e një) lekë pa TVSH,

Fondi limit për një vend roje 24 orësh/ditore: 8 39012 lekë pa TVSH

Fondi limit për një vend roje 16 orësh turni I dhe II/ditore: 4 79410 lekë pa TVSH

me afat realizimi të kontratës: nga data e nënshkrimit të kontratës deri më datë 31.12.2018.

Publikime të mëparshme: nuk ka patur

Buletini i Njoftimeve Publike: Nr. 7, datë 19 Shkurt 2018

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

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

1. Operatorin Ekonomik: “KURTI SECURITY” Sh.p.k, me numër Nipt-i: L38011902R

Vlera e ofertuar: 3 443 381.37 (tre milion e katërqind e dyzet e tre mijë e treqind e tetëdhjetë e

një pikë tridhjetë e shtatë) lekë pa TVSH.

Vlera e ofertuar për një vendroje me shërbim 24 orë/ ditore: 7,988.96 lekë pa TVSH

Vlera e ofertuar për një vendroje me shërbimi 16 orë/ ditore: 4,592.36 lekë pa TVSH



2. Operatorin Ekonomik: “GRAND SECURITY” Sh.p.k, me numër Nipt-i: K51705027S

Vlera e ofertuar: 3 459 863 (tre milion e katërqind e pesëdhjetë e nëntë mijë e tetëqind e

gjashtëdhjetë e tre) lekë pa TVSH.

Vlera e ofertuar për një vendroje me shërbim 24 orë/ ditore: 7,988.96 lekë pa TVSH

Vlera e ofertuar për një vendroje me shërbimi 16 orë/ ditore: 4,592.36 lekë pa TVSH

3. Operatorin Ekonomik: “SNAJPER SECURITY” Sh.p.k, me numër Nipt-i: K77217701L

Vlera e ofertuar: 3 497 832.25 (tre milion e katërqind e nëntëdhjetë e shtatë mijë e tetëqind e

tridhjetë e dy pikë njëzet e pesë) lekë pa TVSH.

Vlera e ofertuar për një vendroje me shërbim 24 orë/ ditore: 7,988.96 lekë pa TVSH

Vlera e ofertuar për një vendroje me shërbimi 16 orë/ ditore: 4,730.43 lekë pa TVSH

4. Operatorin Ekonomik: “GLOBAL SECURITY” Sh.p.k, me numër Nipt-i: K72217015V

Vlera e ofertuar: 3 497 832.25 (tre milion e katërqind e nëntëdhjetë e shtatë mijë e tetëqind e

tridhjetë e dy pikë njëzet e pesë) lekë pa TVSH.

Vlera e ofertuar për një vendroje me shërbim 24 orë/ ditore: 7,988.96 lekë pa TVSH

Vlera e ofertuar për një vendroje me shërbimi 16 orë/ ditore: 4,730.43 lekë pa TVSH

5. Operatorin Ekonomik: “INTERNATIONAL SECURITY ALBANIA” Sh.p.k, me numër

Nipt-i: L02004016V

Vlera e ofertuar: 3 497 832.25 (tre milion e katërqind e nëntëdhjetë e shtatë mijë e tetëqind e

tridhjetë e dy pikë njëzet e pesë) lekë pa TVSH.

Vlera e ofertuar për një vendroje me shërbim 24 orë/ ditore: 7,988.96 lekë pa TVSH

Vlera e ofertuar për një vendroje me shërbimi 16 orë/ ditore: 4,730.43 lekë pa TVSH

Janë s’kualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

1. Operatorin Ekonomik: “KURTI SECURITY” Sh.p.k, me numër Nipt-i: L38011902R

Përkatësisht për arsyet e mëposhtëm:

 Nga shqyrtimi i dokumentacionit të paraqitur nga operatori ekonomik, shoqëria “KURTI

SECURITY” Sh.p.k, për pjesëmarrje në tender, rezulton se nuk përmbush dokumentacionin

e kërkuar në përputhje me Kriteret e Veçanta të Pranimit/ Kualifikimit, si më poshtë:

I. Nuk është përmbushur pika 2 Kapaciteti ekonomik dhe financiar/ 2.2 Kritere e Veçanta të

Kualifikimit:

- Ky kriter nuk përmbushej, pasi Bilanci (Paqyrat financiare) për vitin 2016 nuk është i

konfirmuar nga administrata tatimore.



II. Nuk është përmbushur pika 4 Kapaciteti ekonomik dhe financiar/ 2.2 Kritere e Veçanta të

Kualifikimit:

- Bazuar në Vlerësimin e Performancës të D.V.P.Dibër, ky kriter nuk përmbushet, pasi:

1. Nuk disponohen 17 punonjës shërbimi, por vetëm 10 punonjës

2. Nuk jepet informacion mbi numrin e përgjegjësve të shërbimit

3. Nuk jepet informacion për numrin e operatorëve të qendrës së kontrollit

4. Nuk jepet informacion mbi numrin e radiove të dorës.

2. Operatorin Ekonomik: “GRAND SECURITY” Sh.p.k, me numër Nipt-i: K51705027S

Përkatësisht për arsyet e mëposhtëm:

 Nga shqyrtimi i dokumentacionit të paraqitur nga operatori ekonomik, shoqëria “GRAND

SECURITY” Sh.p.k, për pjesëmarrje në tender, rezulton se nuk përmbush dokumentacionin

e kërkuar në përputhje me Kriteret e Veçanta të Pranimit/ Kualifikimit, si më poshtë:

I. Nuk është përmbushur kushti te Kritere e përgjithshme të pranimit/kualifikimit,

- Vetëdeklarata e dorëzuar nuk është sipas formatit të Shtojcës 4 përcaktuar në DST.

II. Nuk është përmbushur pika 3 Kapacitetit ekonomik dhe financiar/ Kritere e Veçanta të

Kualifikimit:

- Në Vërtetimin e Debisë të paraqitur nuk përfshihet shlyerja e detyrimeve për muajin

Shkurt 2018, duke qënë se data e zhvillimit të tenderit ishte datë 11.04.2018.

III. Nuk është përmbushur pika 4 Kapaciteti ekonomik dhe financiar/ 2.2 Kritere e Veçanta të

Kualifikimit:

- Bazuar në Vlerësimin e Performancës të D.V.P.Dibër, ky kriter nuk përmbushet, pasi:

1. Nuk disponohen 17 punonjës shërbimi, por vetëm 14 punonjës

2. Nuk jepet informacion mbi numrin e përgjegjësve të shërbimit

3. Nuk jepet informacion për 3 punonjës për grup të gatshëm.

4. Nuk jepet informacion për numrin e operatorëve të qendrës së kontrollit

- Nuk paraqitet fatura tatimore për blerjen e mjeteve speciale, radio dore në përmbushje të

kriterit të mësipërm vendosur në DST.

3. Operatorin Ekonomik: “SNAJPER SECURITY” Sh.p.k, me numër Nipt-i: K77217701L

Përkatësisht për arsyet e mëposhtëm:

 Nga shqyrtimi i dokumentacionit të paraqitur nga operatori ekonomik, shoqëria “SNAJPER



SECURITY” Sh.p.k, për pjesëmarrje në tender, rezulton se nuk përmbush dokumentacionin

e kërkuar në përputhje me Kriteret e Veçanta të Pranimit/ Kualifikimit, si më poshtë:

I. Nuk është përmbushur kriteri i pikës 1 Kriteret e veçanta të kualifikimit,

- Deklarata e dorëzuar sipas shtojcës 6, nuk deklaron konfliktin e interesit për Autoritetin

Kontraktor: Drejtoria e Shërbimit Spitalor Mat si dhe të dhënave të objekt kontratës

për prokurim, por ka të bëjë për një Autoritet tjetër kontrator.

II. Nuk është përmbushur pika 2 Kapaciteti teknik/ Kritere e Veçanta të Kualifikimit:

- Në lidhje me kriterin e mësipërm, në përmbushje të tij nuk janë paraqitur listëpagesat për

periudhën Janar – Tetor 2017.

III. Nuk është përmbushur pika 6 Kapaciteti teknik/ Kritere e Veçanta të Kualifikimit:

- Ky kriter nuk përmbushet, pasi Kontrolli teknik dhe Siguracioni për automjetin Ford

Fiesta (AA828ND) e paraqitur rezulton se këto dokumenta nuk janë të vlefshme, ku

vefshmëria e Çertifikatës së Kontrollit Teknik ka përfunduar më datë 08.03.2018 dhe

vlefshmëria e Policës së Sigurimit (siguracioni) ka përfunduar më datë 07.03.2018, përpara

datës 11.04.2018 caktuar për zhvillimin e tenderit.

4. Operatorin Ekonomik: “INTERNATIONAL SECURITY ALBANIA” Sh.p.k, me numër

Nipt-i: L02004016V

Përkatësisht për arsyet e mëposhtëm:

 Nga shqyrtimi i dokumentacionit të paraqitur nga operatori ekonomik, shoqëria

“INTERNATIONAL SECURITY ALBANIA” Sh.p.k, për pjesëmarrje në tender, rezulton se

nuk përmbush dokumentacionin e kërkuar në përputhje me Kriteret e Veçanta të

Pranimit/ Kualifikimit, si më poshtë:

I. Nuk është përmbushur kriteri i pikës 1 Kriteret e veçanta të kualifikimit,

- Formulari i Ofertës Ekonomike sipas shtojcës 1, nuk është e vlefshme, pasi nuk përmban

nënshkrimin dhe vulën e administratorit të shoqërisë sipas formës së paraqitjes së

deklaratave të kërkuara në kriteret e kualifikimit të dokumentave të tenderit.

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur,

Informojmë Operatorin Ekonomik: “GLOBAL SECURITY” Sh.p.k, me seli: lagjja

“Partizani”, sheshi “Demokracia”, Ndërtesë pribate Nr.11, Burrel, Dibër me numër Nipt-i:



K72217015V, se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej: : 3 497 832.25 (tre milion

e katërqind e nëntëdhjetë e shtatë mijë e tetëqind e tridhjetë e dy pikë njëzet e pesë) lekë pa

TVSH dhe 4 197 398.70 (katër milion e njëqind e nëntëdhjetë e shtatë mijë e treqind e

nëntëdhjetë e tetë pikë shtatëdhjetë) lekë me TVSH, është identifikuar si oferta e suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Drejtorisë së Shërbimit Spitalor Mat me adresë:

lagja “Drita”, Rr. “Ibrahim Temo”, Burrel, sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat

e tenderit, brenda 5 (pesë) ditëve nga dita e marrjes/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) dhe do të proçedohet konform

dispozitave ligjore në fuqi të parashikuara nga Ligji nr.9643 datë 20.11.2006 “Për prokurimin

publik”, i ndryshuar.

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë: 16.04.2018

Ankesa: Nuk ka patur.

Titullari i autoritetit kontraktor


