
FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT

[Data
18.06.2018]

Për: Global Security shpk,me adrese-Diber Burrel “Lagjja Partizani”, Sheshi Demokracia,
Ndertese private Nr.11

Procedura e prokurimit: Kerkese per propozim/Marreveshje-me nje operator ekonomik ku te
gjitha kushtet jane te percaktuara - me afat 12 muaj.
Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-67657-05-08-2018

Përshkrim i shkurtër i kontratës: [“Sherbimi me roje private per nevoja te Spitalit Rajonal
Vlore”]

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, ka qenë pjesëmarrës në procedurë nje ofertues me vlere përkatëse të ofruara:

1.Global Security Sh.p.k K72217015V

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Vlera 7 558 474,56 (shtate milion e peseqind e pesedhjete e tete mije e katerqind e shtatedhjete
e kater pike pesedhjete e gjashte) leke pa tvsh

2. Aulona Poli-1 shpk K26307202E

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Vlera 7 910 899 (shtate milion e nenteqind e dhjete mije e teteqind e nentedhjete e nente) leke
pa tvsh

3. Myrto Security shpk K23323401N

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Vlera 7 856 040,09 ( shtate milion e teteqind e pese dhjete e gjashte mije e dyzete pike nente)
leke pa tvsh

4.Semani Security shpk K36519222Q

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Vlera (ska paraqitur oferte)



Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

1. Aulona Poli-1 shpk K26307202E

2. Myrto Security shpk K23323401N

3. Semani Security shpk K36519222Q

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme:

1.Operatori ekonomik “SEMANI SECURITY ” sh.p.k nuk eshte i plote ne perputhje me te

gjitha kriteret e pergjithshme te kualifikimit dhe ne perputhje me kriteret e vecanta te

kualifikimit ne DST. (Ka paraqitur vetem vertetimin e OSHEE, nuk ka paraqitur asnje

dokument te kriterit teknik, nuk ka paraqitur oferte ekonomike. Për këtë arsye nuk

kualifikohet

2.Operatoret ekonomik “Aulona-Pol”, dhe “Myrto Security” i kane plotesuar te gjitha

kritetet e pergjithshme te kualifikimit por kane oferte me te larte se fondi limit.

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë [Global Security shpk,me adrese-
Diber Burrel “Lagjja Partizani”, Sheshi Demokracia, Ndertese private Nr.11 ] se oferta e
paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej [7 558 474,56 (shtate milion e peseqind e
pesedhjete e tete mije e katerqind e shtatedhjete e kater pike pesedhjete e gjashte) leke pa tvsh
]është identifikuar si oferta e suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë [Spitalit Rajonal,“Lagjia Partizani”Vlore] sigurimin
e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 1 (nje)dite 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 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 18.06.2018

BRUNILDA MERSINI
D R E J T O R E



TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR




