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MINISTRIA E SHËNDETËSISË
DHE MBROJTJES SOCIALE

AUTORITETI SHËNDETSOR RAJONAL TIRANË

Nr. Prot .______ Tiranë më ____.12.2018

FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT

Për: Toni Security

“Lidhja e Prizrenit” Njësia Bashkiake Nr. 5, Pll.10/1, kati i parë,Tiranë

Procedura e prokurimit: Procedurë e Hapur me mjete elekronike

Numri i referencës së procedurës: REF-80800-07-26-2018
Përshkrim i shkurtër i kontratës: Shërbimi me Roje Private për ASHR, Tiranë– Marrveshje
Kuadër - me një operator ekonomik ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara - me afat 12
muaj.

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  çmimi më i ulët X

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

Arbana Sh. A Vlera Pa T.V.Sh 0 Nipt:
Cullhaj Vlera Pa T.V.Sh 0 Nipt:
Eurogjici Security Vlera Pa T.V.Sh 14, 227, 206 Nipt: K31929010K
Toni Security Vlera Pa T.V.Sh 14,227,206.81 Nipt: K94010201F
Leksi Vlera Pa T.V.Sh 14 227 206.6 Nipt: L31519018N
Pelikani Vlera pa t.v.sh 14, 227, 206.6 Nipt: K11423005T
International Security Albania Vlera pa t.v.sh 14, 227, 206.80 Nipt: L02004016V

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme:

EUROGJICI SECURITY: Nuk ploteson kriterin per Akt-imiratimin e Salles Operative pasi sipas ligjit
75/2014 “Per Sherbimin Privat te Sigurise Fizke” udhezimi nr. 130, datë 5.3.2018 I Ministrit te
Brendshem Për funksionimin e Shërbimit Privat të Sigurisë Fizike Kreu VII Germa D paka 5 thote
shprehimisht se Miratimi I Qendres se kontrollit te SHPSE-ve behet nga Drejtori I Drejtorise Vendore te
Policise bazuar ne KSHKC-se ne çdo dy vjet sipas modelit bashkelidhur ketij udhezimi. AktMiratimi I
Qendres se Kontrollit I paraqiturngaO.EkonmikEurogjici security eshte I dates 27.08.2015, eshte jashte
afatit 2-vjecar sic parashikon udhezimi nr. 130, datë 5.3.2018 I Ministrit te Brendshem Kreu VII Germa
D pika 5.
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ARBANA sh. a s’kualifioket nuk ka paraqitur ofertë dhe asnjë Doc.

CULLHAJ s’kualifiohet nuk ka paraqitur oferte dhe asnjë Doc.

LEKSI NukkapaarqitrShtojcat; Nuk ploteson kriterin per Vërtetim që konfirmon shlyerjen e të gjitha
detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike të kontratave të energjisë që ka operatori ekonomik që
është i regjistruarnëShqipëri; Nuk ploteson kriterin per Operatori ekonomiko fitues duhet qe ne stafin
teknik te ketee dhe 1 Inxhinier Elektronik / Telekominikacioni ose specialist ekuivalent me ta
sipshInxhinier IT me kontrate pune. Gjithashtu te paraqitet Diploma, Kontrata e Punes per Inxhinierin.
Per operatoret ekonomik qe nuk kane ne stafnje inxhinier, duhet t eparaqesin: Kontrate sherbimin e
nenshkruar me nje kompanit e licencuar per kete lloj sherbimi; ose Kontrate sherbimi nenshkruar me
njeinxhinierElektronik/Telekominikacioni i cili eshte i licencuar per ofrimin e ketij sherbimi; Nuk
ploteson kriterin Me qellim ruajtjen e jetes se punonjesve te sherbimit, grupeve te gatshem nga veprimet
kriminale te personave qe hyjne apo dalin nga Institucioni, Operatori Ekonomik duhet te vertetoje se
disponon minimalisht 6Jelek Antiplum.

PELIKANI: Nuk ploteson kriterin, pasi nuk duhet te kete ngjarje dhe masa administrative nga periudha
01.01.2017 deri me 31.03.2018Nuk ploteson kriterin qe nuk per periudhen 01.01.2017 deri ne 31 Mars
2018, Nuk kan gjarjete ndodhura per periudhen 01.01.2017 deri ne 31 Mars 2018 , Nukkamasatemarra
per ngjarjet per periudhen 01.01.2017 deri ne 31 Mars 2018 pasi ne vertetimin e paraqitur nga Operatori
Ekonomik per kete procedure rezulton se per vitin 2017 ka 3 –ngjarje dhe ka 4-masa amimistrative; Nuk
ploteson kriterin per Akt-imiratimin e Salles Operative pasisipasligjit 75/2014 “Per Sherbimin Privat te
Sigurise Fizke” udhezimi nr. 130, date 5.3.2018 I Ministrit te Brendshem Për funksionimin e Shërbimit
Privat të Sigurisë FizikeKreu VII Germa D paka 5 thote shprehimisht se Miratimi I Qendres se
kontrollitte SHPSE-ve behet ngaDrejtori I Drejtorise Vendore te Policise bazuar ne KSHKC-se ne çdo dy
vjet sipas modelit bashkelidhur ketij udhezimi. Akt Miratimi I Qendres se Kontrollit I paraqitur nga
O.Ekonomik Eurogjici security eshte I dates 27.08.2015 ,eshte jashte afatit 2-vjecar sic parashikon
udhezimi nr. 130, datë 5.3.2018 I Ministrit te Brendshem Kreu VII Germa D pika 5.

International Security Albania: S’ kualifikuar me Vendim të Komisionit Prokurimit Publik Nr.
763/2018 datë 13.11.2018

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë Toni Security – “Lidhja e Prizrenit”
Njësia Bashkiake Nr. 5, Pll.10/1, kati i parë,Tiranë- se oferta e paraqitur, me një vlerë të
përgjithshme prej 14,227,206.81 (katërmbëdhjetëmilion e dyqind e njëzet e shtatëmijë e dyqind
e gjashtë.81) lek pa t.v.sh është identifikuar si oferta e suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Autoriteti Shëndetësor Rajonal, Tiranë – Sektori
Juridik- 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, kontrata do
t’i akordohet ofertuesit vijues në klasifikimin përfundimtar, oferta e të cilit është dorëzuar me një
vlerë të përgjithshme prej 14, 227, 206.80 (katërmbëdhjetëmilion e dyqind e njëzet e shtatëmijë
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e dyqind e gjashtë.80) 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 11.12.2018

Ankesa: PO

(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë 18.12.2018

Dritan ULQINAKU

TITULLARI I I AUTORITETIT KONTRAKTOR
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