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MINISTRIA E SHËNDETËSISË

DHE MBROJTJES SOCIALE
Drejtoria e Shërbimit Spitalor Kukës

Shtojca 13
Data19.10.2018

FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT

Për: “Orka”shpk L.2 Rruga e Prizerenit ZK nr 2315,Nr.Pasurie 50/74-ND, Kukes

Procedura e prokurimit: Kerkese per propozim.
Numri i referencës së procedurës/lotit: Ref-47805-02-14-2018

Përshkrim i shkurtër i kontratës: [“Shërbimi i Ruajtjes dhe Sigurisë Fizike të objekteve dhe
godinave të Drejtorisë së Shërbimit Spitalor Kukës ” – 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 [Data] [Numri]

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. “Sabeta shpk” K37508289P

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Vlera 7.558.529,5 leke pa tvsh

(me numra dhe fjalë)

2. Nazeri 2000 shpk K31422029Q

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Vlera 7.560.011,40 leke pa tvsh

(me numra dhe fjalë)

3. Shtiqni shpk K37508217T

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Vlera 7.560.011,4 leke pa tvsh

(me numra dhe fjalë)

4. Trezhnjeva shpk K19303605O

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Vlera 7.558.547,75 leke pa tvsh

(me numra dhe fjalë)

5. “TONI-SECURITY” shpk K94010201F

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it
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Vlera 7.557.817,75 leke pa tvsh

(me numra dhe fjalë)

6. Eurogjici security shpk K31929010K

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Vlera 7.558.449,20 leke pa tvsh

(me numra dhe fjalë)

7. “ORKA” shpk shpk L58318203G

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Vlera 7.558.547,75 leke pa tvsh

(me numra dhe fjalë)

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

1. “Sabeta shpk” K37508289P

2. “TONI-SECURITY” shpk K94010201F

3. Trezhnjeva shpk K19303605O

4. Shtiqni shpk K37508217T

5. Nazeri 2000 shpk K31422029Q

6. Eurogjici security shpk K31929010K

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme: Operatori ekonomik“Sabeta shpk” S’kualifikohet se nuk
ka paraqitur Vertetim te gjendjes financiare nga nje ose me shume banka me nje vlere sa 10 %
te vleres se fondit limit leshuar jo me pare se 5 dite nga data e hapjes se ofertave i cili perben
kusht skualifikimi vertetimi eshte i dt.07/02/2018.

Operatori ekonomik “TONI-SECURITY” shpk 1.S’kualifikohet se nuk ka Akti i Miratimit të
Qendrës së Kontrollit, miratuar nga Policia e Shtetit në Qarkun ku ushtron aktivitetin SHPSF si
dhe Dokumenti i Performaces mbi mënyrën e ushtrimit të aktivitetit te operatorit ekonomik.
2. Skualifikohet se nuk ka Autorizim Individual në emër të shoqërisë për përdorimin e
frekuencave per radiokomunikim dhe alarm të lëshuar nga AKEP në zbatim të ligjit Nr. 9918,
datë 19.05.2008 “Për komunikimet elektronike në Republikën e Shqipërisë”, me zonë mbulimi
minimalisht qyteti Kukës.
Operatori ekonomik : Trezhnjeva shpk S’kualifikohet se nuk ka Akti i Miratimit të Qendrës së
Kontrollit, miratuar nga Policia e Shtetit në Qarkun ku ushtron aktivitetin SHPSF si dhe
Dokumenti i Performaces mbi mënyrën e ushtrimit të aktivitetit te operatorit ekonomik.
1.S’kualifikohet se listepagesate nuk jane te konfirmuara nga Drejtoria e Tatimeve për numrin
e punonjësve të siguruar për tre muajt e fundit (tetor,nentor,dhjetor 2017 e ne vazhdim)
Operatori ekonomik: Shtiqni shpk 1.Skualifikohet se nuk ka paraqitur Vertetim te gjendjes
financiare nga nje ose me shume banka me nje vlere sa 10 % te vleres se fondit limit leshuar jo
me pare se 5 dite nga data e hapjes se ofertave i cili perben kusht skualifikimi vertetimi eshte i
dt. 09.03 2017.

Operatori ekonomik : Nazeri 2000 shpk 1.Skualifikohet se nuk ka paraqitur Vertetim te
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gjendjes financiare nga nje ose me shume banka me nje vlere sa 10 % te vleres se fondit limit
leshuar jo me pare se 5 dite nga data e hapjes se ofertave i cili perben kusht skualifikimi
vertetimi eshte i dt.23/02/2018.

Operatori ekonomik : Eurogjici security shpk 1.Skualifikohet me vendim te KPP nr 379/1 date
06.06.2018.

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë [“Orka”shpk L.2 Rruga e Prizerenit
ZK nr 2315,Nr.Pasurie 50/74-ND, Kukes] se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej
[7.558.547,75(shtate milion e peseqinde e pesedhjete e tete mije e peseqinde e dyzete e
shtate presje shtatedhjete e pese) leke pa Tvsh është identifikuar si oferta e suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë [Drejtorise Sherbimit Spitalor Kukes ] sigurimin e
kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 5 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 12.03.2018

Ankesa: ka ankesa Ka marrë përgjigje më shkresen nr. 296 prot datë 26.03.2018 te autoritetit
kontraktor. Vendimi i Komisionit të Prokurimit Publik nr 341 prot date 22.05.2018.Vendimi i
Komisionit të Prokurimit Publik nr 379/1 date 06.06.2018.Vendim i Komisionit të Prokurimit
Publik nr 657/1 date 04.10.2018.

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR

Dr.Ismet Nika


