
MINISTRIA E SHËNDETËSISË
DHE MBROJTJES SOCIALE

DREJTORIA RAJONALE E SHËNDETËSISË ELBASAN

Nr. _______ Prot. Data 26.06.2018

FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT

Për:Myrto Security, me adrese: Lagjia Kastriot, tek zyrat e Albtelekomit, kati i 3, Fier.

Procedura e prokurimit: “Kërkesë për Propozim” - “Marrëveshje Kuadër”.

Numri i referencës së procedurës/lotit REF-48978-02-19-2018

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Roje Private” – Marreveshje Kuader - me nje operator
ekonomik ku te gjitha kushtet jane te percaktuara - me afat 12 muaj

Fondi i Marrveshjes Kuader per 12 muaj- 2 775 365.1 LEKE PA TVSH
Fondi limit per nje vendroje/DITORE - 7 603.74 LEKE
Burimi i Financimit : Buxheti i Shtetit

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data 26.02.2018]
[Numri 8]

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

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

1. Aulona Pol 1 shpk,me Nr .NIPT K26307202E, me vleren 7.602,25 (shtate mije e
gjashteqind e dy presje njezet e pese )Leke pa TVSH per nje vendroje ne dite.

2. Myrto Security shpk,me Nr .NIPT K23323401N, me vleren 7.602,25 (shtate mije e
gjashteqind e dy presje njezet e pese )Leke pa TVSH per nje vendroje ne dite.

3. Kumria shpk ,me Nr .NIPT K32712210C, me vleren 7.603,70 (shtate mije e
gjashteqind e tre presje shtatedhjete )Leke pa TVSH per nje vendroje ne dite.

4. SANTI shpk ,me Nr .NIPT K32710209L, me vleren 7.603, 32 (shtate mije e
gjashteqind e tre presje tridhjete e dy )Leke pa TVSH per nje vendroje ne dite.



5. Bahiti – G shpk me Nr .NIPT K834102010, me vleren 7.602,23 (shtate mije e
gjashteqind e dy presje njezet e tre) Leke pa TVSH per nje vendroje ne dite.

6. Eurogjici – Security shpk me Nr .NIPT K31929010K, me vleren 7.602,23 (shtate mije e
gjashteqind e dy presje njezet e tre) Leke pa TVSH per nje vendroje ne dite.

7. Nazeri 2000 me Nr .NIPT K831422029Q, me vleren 0,00 (ska oferte) Leke pa TVSH
per nje vendroje ne dite.

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

1. Bahiti – G shpk me Nr .NIPT K834102010

2. Eurogjici – Security shpk me Nr .NIPT K31929010K

3. Nazeri 2000 me Nr .NIPT K831422029Q

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme:

Operatori ekonomik “Bahiti - G shpk” Elbasan, mbas verifikimit dhe shqyrtimit te
dokumentacioneve ligjore, teknike dhe ekonomike konstatohet se dokumentacioni eshte i plote
por ne respekt te vendimit te KPP Tirane nr.380/2018 date 06.06.2018 operatori ekonomik
skualifikohet pasi eshte cilesuar si oferte nen/kosto ligjore te lejuar.

Operatori ekonomik “Eurogjici – Security shpk”, Tirane, mbas verifikimit dhe shqyrtimit te
dokumentacioneve ligjore, teknike dhe ekonomike konstatohet se dokumentacioni eshte i plote
por ne respekt te vendimit te KPP Tirane nr.380/2018 date 06.06.2018 operatori ekonomik
skualifikohet pasi eshte cilesuar si oferte nen/kosto ligjore te lejuar.

Operatori ekonomik Nazeri 2000 mbas verifikimit dhe shqyrtimit te dokumentacioneve ligjore,
teknike dhe ekonomike konstatohet se dokumentacioni nuk eshte i plote dhe ky operator
skualifikohet pasi nga te dhenat ne sistem ka paraqitur vetem ekstraktet e QKB te leshuar ne date
19.02.2018 dhe asnje dokumentacion tjeter. Nuk ka paraqitur as oferte ekonomike dhe Vlera
ekonomike e paraqitur ne oferte eshte 0,00 Leke pa TVSH per nje vendroje ne dite

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, si dhe pasi kryem proceduren e shortit ne date
25.06.2018 ku operatori ekonomik Myrto Security shpk u shpall fitues dhe u rendit ne vend te
pare informojmëMyrto Security shpk, me adrese: Lagjia Kastriot, tek zyrat e Albtelekomit,
kati i 3, Fier, se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej 7.602,25 (shtate mije e
gjashteqind e dy presje njezet e pese )Leke pa TVSH per nje vendroje ne dite është
identifikuar si oferta e suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Drejtorisë Rajonale të Shëndetësisë Elbasan, Zyren e
Finances, sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 2(dy) 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, me vleren 7.602,25 (shtate mije e gjashteqind e dy presje njezet e
pese) Leke pa TVSH per nje vendroje ne dite, 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 07.03.2018

Ankesa: Kane paraqitur ankese operatoret ekonomike “Aulona Pol 1”, Tirane ne date
13.03.2018.

Ka marrë përgjigje në datë 19.03.2018.

Njoftimi i Riklasifikimit është bërë në datë 11.06.2018 sipas vendimit te KPP Tirane
nr.380/2018 date 06.06.2018.

Ankesa: JO.

Ka marrë përgjigje në datë NUK KA.

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR

D R E J T O R I

Elvira XHYRA


