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REPUBLIKA E SHQIPËRISË

MINISTRIA E SHENDETESISE
DHE MBROJTJES SOCIALE

SPITALI UNIVERSITAR OBSTETRIK - GJINEKOLOGJIK
“MBRETËRESHA GERALDINE”

Nr. ______ Prot., Datë
___.10.2018

FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT

Për: Global Security sh.p.k, me adrese, Lagja Partizani, sheshi Demokracia, Ndertesa
private Nr.11, Burrel, Diber, Rruga Shemsie Haka, Pallati 6 katesh prane Drejtorise se
shitjesh KESH, Tirane

* * *

Procedura e prokurimit:Marreveshje Kuader - me nje operator ekonomik ku te gjitha
kushtet jane te percaktuara - me afat 12 muaj

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-82421-08-08-2018

Përshkrim i shkurtër i kontratës: Sherbimi me roje private SH.P.S.F. Marreveshje Kuader -
me nje operator ekonomik ku te gjitha kushtet jane te percaktuara - me afat 12 muaj
Fondi i Marrveshjes Kuader per 12 muaj - 8.163.448,96 (tete milion e njeqind e
gjashtedhjete e tre mije e katerqind e dyzet e tete leke e nentedhjete e gjashte qindarka)
Fondi limit/MUJOR- 680.287,41 (gjashteqind e tetedhjete mije e dyqind e tetedhjete e
shtate leke e dyzet e nje qindarka pa TVSH)

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

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

Njoftojme se, kane qene pjesemarres ne procedure keta ofertues me vlerat perkatese te ofruara:

1. ARBANA SH. A. me NIPT: K21310002U
Vlera: 0 (zero) lekë

2. Çullhaj me NIPT: K31514015J
Vlera: 0 (zero) lekë
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3. Global Security me NIPT: K72217015V
Vlera: 8.163.447,47 (tetë milion e njëqind e gjashtëdhjetë e tremije e katërqind e dyzetë e
shtatë lekë e dyzetë e shtatë qindarka) lekë, pa tvsh.

4. Leksi Security me NIPT: L31519018N
Vlera: 8.163.447,48 (tetë milion e njëqind e gjashtëdhjetë e tremije e katërqind e dyzetë e
shtatë lekë e dyzetë e tetë qindarka) lekë, pa tvsh.

5. Nazeri 2000 me NIPT: K31422029Q
Vlera:8.163.447,47 (tetë milion e njëqind e gjashtëdhjetë e tremije e katërqind e dyzetë e
shtatë lekë e dyzetë e shtatë qindarka) lekë, pa tvsh.

6. Oktapus me NIPT: K31515076S
Vlera:8.163.447,47 (tetë milion e njëqind e gjashtëdhjetë e tremije e katërqind e dyzetë e
shtatë lekë e dyzetë e shtatë qindarka) lekë, pa tvsh.

7. Pelikan Security me NIPT: K11423005T
Vlera: 0 (zero) lekë, pa tvsh

8. Toni Security me NIPT: K94010201F
Vlera: 8.163.447,47 (tetë milion e njëqind e gjashtëdhjetë e tremije e katërqind e dyzetë e
shtatë lekë e dyzetë e shtatë qindarka) lekë, pa tvsh.

9. Trezhnjeva me NIPT: K19303605O
Vlera: 8.163.447,47 (tetë milion e njëqind e gjashtëdhjetë e tremije e katërqind e dyzetë e
shtatë lekë e dyzetë e shtatë qindarka) lekë, pa tvsh.

Jane s’kualifikuar ofertuesit e meposhtem:

I. Operatori Ekonomik – ARBANA SH. A. me NIPT: K21310002U

Adresa:

Dokumentat e paraqitura në faqen zyrtare www.app.gov.al , nga ana e O.E. ARBANA SH. A.
me NIPT: K21310002U, janë si më poshtë:

 Curriculum Vitae

O.E ARBANA SH. A. me NIPT: K21310002U konkurron per vlerën 0 (zero) lekë.

Gjatë shqyrtimit të dokumentacionit administrativo ligjor u konstatua se O.E ARBANA SH. A.
me NIPT: K21310002U, nuk ka paraqitur dokumentacion të plotë, me dokumentacionin e
dorëzuar nga kjo shoqëri nuk plotësohen të gjitha kërkesat e përgjithshme dhe të vecanta për
kualifikim të përcaktuara në shtojcën 8 e DST.

• O.E. nuk ka paraqitur dokument për kriterin “Kërkohet që Ofertuesi duhet te deklaroje

se:

a) Eshte i regjistruar ne Qendren Kombetare te Biznesit dhe ka ne fushen e veprimtarise

objektin e prokurimit. Ne rastin kur ofertuesi eshte nje organizate jofitimprurese, duhet te

deklaroje se eshte i regjistruar si person juridik, sipas Ligjit Nr.8788, date 07.05.2001

“Per Organizatat jo Fitimprurese”.

b) nuk eshte ne proces falimentimi, (statusi aktiv)

b) nuk eshte denuar per shkelje penale, ne perputhje me Nenin 45/1 te LPP, 

c) nuk eshte denuar me vendim te gjykates se formes se prere, per vepra qe lidhen me

veprimtarine profesionale.

http://www.app.gov.al
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d) ka paguar te gjitha detyrimet per pagimin e tatimeve e te kontributeve te sigurimeve

shoqerore, sipas legjislacionit ne fuqi.”

• O.E. nuk ka paraqitur dokument për kriterin “Kërkohet që ofertuesi të paraqesë
Deklaratën mbi konfliktin e interesit”.

• O.E. nuk ka paraqitur dokument për kriterin “Kërkohet që ofertuesi të paraqesë
Vërtetim që konfirmon shlyerjen e të gjitha detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike
të kontratave të energjisë që ka O.E. që është I rregjistruar në Shqipëri”

• O.E. nuk ka paraqitur dokument për kriterin “Kërkohet që ofertuesi të paraqesë
Xhiroja mesatare vjetore gjatë tre viteve të fundit e cila duhet te jete ne vleren 40 % te
fondit limit, te Marreveshjes Kuader. Për ketë operatori ekonomik duhet te paraqesë
vërtetim nga Administrata Tatimore për xhiron e realizuar gjate tre viteve te fundit.”.

• O.E. nuk ka paraqitur dokument për kriterin “Kërkohet që ofertuesi të paraqesë
Licensë e shoqerisë për ushtrimin e aktivitetit të “Sherbimit te ruajtjes dhe/ose sigurisë
fizike”, nënkategoria 1.3.A, “Sigurimi fizik i objekteve shtetërore e private si dhe
veprimtarive social kulturore, sportive fetare e politike”, lëshuar nga QKL”.

• O.E. nuk ka paraqitur dokument për kriterin “Kërkohet që ofertuesi të paraqesë
Çertifikatë e drejtuesit teknik të subjektit, e vlefshme për ushtrimin e veprimtarisë së
ruajtjes dhe të sigurisë fizike për nënkategorinë 1.3.A”.

• O.E. nuk ka paraqitur dokument për kriterin “Kërkohet që ofertuesi të paraqesë
Çertifikata për punonjës shërbimi në fushën e veprimtarisë së shërbimit për ruajtjen dhe
sigurimin fizik të objekteve dhe pronave për të paktën 15 punonjës shërbimi, nga te cilet
te pakten 2 (dy) punonjes do te jene te seksit femer, per sherbim ne Dera Repartit
Obstetrike dhe Dera Repartit Gjinekologji per Turni i I-re, orari 06.00 - 14.00, të
lëshuara nga Drejtoria e Policisë e Qarkut Tiranë.

• O.E. nuk ka paraqitur dokument për kriterin “Kërkohet që ofertuesi të paraqesë
Dëshmi për shërbime të mëparshme të ngjashme në vleren 40 % te fondit limit qe
konkurron te kryera gjate tre viteve te fundit nga data e zhvillimit te tenderit”.

• O.E. nuk ka paraqitur dokument për kriterin “Kërkohet që ofertuesi të paraqesë Akti i
Miratimit të Qendrës së Kontrollit, miratuar nga Policia e Shtetit në Qarkun ku ushtron
aktivitetin SHPSF. Per kete duhet te paraqese Akt-Miratimin nga Drejtoria Vendore e
Policise Tirane.”.

• O.E. nuk ka paraqitur dokument për kriterin “Kërkohet që ofertuesi të paraqesë
Operatori ekonomik duhet të paraqesë vërtetim performance të lëshuar jo më parë se viti
2018, nga Drejtoria e Policisë Vendore Tirane, konform Ligjit Nr. 75/2014 “Për
shërbimin privat të sigurisë fizike”, si dhe Udhezimit te Ministrit te Brendshem nr. 130 dt
05.03.2018 mbi funksionimin e SHPSF-ve, përmes të cilit provon se ka: 1(nje) grup të
gatshëm, jo më pak se 1 (nje) përgjegjës shërbimi.”.
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• O.E. nuk ka paraqitur dokument për kriterin “Kërkohet që ofertuesi të paraqesë
Vërtetim nga Drejtoria e Tatimeve për numrin e punonjësve të siguruar për muajt (Janar,
Shkurt, Mars, Prill, Maj, Qershor, Korrik), shoqëruar me listë pagesat e sigurimeve
shoqërore (formularët E-sig 025 a) për këtë periudhë të konfirmuara nga organet
tatimore. Operatori ekonomik duhet të ketë minimalisht 15 punonjës të siguruar në muaj,
1 (nje) drejtues teknik dhe administratorin”.

• O.E. nuk ka paraqitur dokument për kriterin “Kërkohet që ofertuesi të paraqesë
Autorizim Individual në emër të shoqërisë për përdorimin e frekuencave per
radiokomunikim të lëshuar nga AKEP në zbatim të ligjit Nr. 9918, datë 19.05.2008 “Për
komunikimet elektronike në Republikën e Shqipërisë”, me zonë mbulimi Tirane.”.

• O.E. nuk ka paraqitur dokument për kriterin “Kërkohet që ofertuesi të paraqesë
Deklaratën mbi disponibilitetin e se paku 1 (nje) automjet për ndërhyrje në raste
emergjente, në pronësi të shoqerisë apo të marre me qera. Per kete operatori ekonomik
duhet të paraqesë:Leje e Qarkullimit dhe taksat e automjetit ne pronesi te shoqerise. Ne
rastin kur automjeti eshte marre me qera, Leja e Qarkullimit duhet te shoqerohet edhe me
Kontraten noteriale te marrjes me qera, ku te jete percaktuar afati dhe qellimi i marrjes
me qera”.

• O.E. nuk ka paraqitur dokument për kriterin “Kërkohet që ofertuesi të paraqesë
Operatorët ekonomikë duhet te paraqesin analizen e kostos per oferten e paraqitur sipas,
Shtojca 1 e DT-ve.”

Përsa më sipër KVO, në unanimitet vendos të s’kualifikojë ofertën e shoqërisë ARBANA
SH. A. me NIPT: K21310002U.

II. Operatori Ekonomik – Çullhaj me NIPT: K31514015J

Adresa:

Dokumentat e paraqitura në faqen zyrtare www.app.gov.al , nga ana e O.E. Çullhaj me NIPT:
K31514015J, janë si më poshtë:

• Leje qarkullimi automjeti

O.E Çullhaj me NIPT: K31514015J konkurron per vlerën 0 (zero) lekë.

Gjatë shqyrtimit të dokumentacionit administrativo ligjor u konstatua se O.E Çullhaj me NIPT:
K31514015J, nuk ka paraqitur dokumentacion të plotë, me dokumentacionin e dorëzuar nga kjo
shoqëri nuk plotësohen të gjitha kërkesat e përgjithshme dhe të vecanta për kualifikim të
përcaktuara në shtojcën 8 e DST.

• O.E. nuk ka paraqitur dokument për kriterin “Kërkohet që Ofertuesi duhet te deklaroje

se:

a) Eshte i regjistruar ne Qendren Kombetare te Biznesit dhe ka ne fushen e veprimtarise

objektin e prokurimit. Ne rastin kur ofertuesi eshte nje organizate jofitimprurese, duhet te

deklaroje se eshte i regjistruar si person juridik, sipas Ligjit Nr.8788, date 07.05.2001

http://www.app.gov.al
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“Per Organizatat jo Fitimprurese”.

b) nuk eshte ne proces falimentimi, (statusi aktiv)

b) nuk eshte denuar per shkelje penale, ne perputhje me Nenin 45/1 te LPP, 

c) nuk eshte denuar me vendim te gjykates se formes se prere, per vepra qe lidhen me

veprimtarine profesionale.

d) ka paguar te gjitha detyrimet per pagimin e tatimeve e te kontributeve te sigurimeve

shoqerore, sipas legjislacionit ne fuqi.”

• O.E. nuk ka paraqitur dokument për kriterin “Kërkohet që ofertuesi të paraqesë
Deklaratën mbi konfliktin e interesit”.

• O.E. nuk ka paraqitur dokument për kriterin “Kërkohet që ofertuesi të paraqesë
Vërtetim që konfirmon shlyerjen e të gjitha detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike
të kontratave të energjisë që ka O.E. që është I rregjistruar në Shqipëri”

• O.E. nuk ka paraqitur dokument për kriterin “Kërkohet që ofertuesi të paraqesë
Xhiroja mesatare vjetore gjatë tre viteve të fundit e cila duhet te jete ne vleren 40 % te
fondit limit, te Marreveshjes Kuader. Për ketë operatori ekonomik duhet te paraqesë
vërtetim nga Administrata Tatimore për xhiron e realizuar gjate tre viteve te fundit.”.

• O.E. nuk ka paraqitur dokument për kriterin “Kërkohet që ofertuesi të paraqesë
Licensë e shoqerisë për ushtrimin e aktivitetit të “Sherbimit te ruajtjes dhe/ose sigurisë
fizike”, nënkategoria 1.3.A, “Sigurimi fizik i objekteve shtetërore e private si dhe
veprimtarive social kulturore, sportive fetare e politike”, lëshuar nga QKL”.

• O.E. nuk ka paraqitur dokument për kriterin “Kërkohet që ofertuesi të paraqesë
Çertifikatë e drejtuesit teknik të subjektit, e vlefshme për ushtrimin e veprimtarisë së
ruajtjes dhe të sigurisë fizike për nënkategorinë 1.3.A”.

• O.E. nuk ka paraqitur dokument për kriterin “Kërkohet që ofertuesi të paraqesë
Çertifikata për punonjës shërbimi në fushën e veprimtarisë së shërbimit për ruajtjen dhe
sigurimin fizik të objekteve dhe pronave për të paktën 15 punonjës shërbimi, nga te cilet
te pakten 2 (dy) punonjes do te jene te seksit femer, per sherbim ne Dera Repartit
Obstetrike dhe Dera Repartit Gjinekologji per Turni i I-re, orari 06.00 - 14.00, të
lëshuara nga Drejtoria e Policisë e Qarkut Tiranë.

• O.E. nuk ka paraqitur dokument për kriterin “Kërkohet që ofertuesi të paraqesë
Dëshmi për shërbime të mëparshme të ngjashme në vleren 40 % te fondit limit qe
konkurron te kryera gjate tre viteve te fundit nga data e zhvillimit te tenderit”.

• O.E. nuk ka paraqitur dokument për kriterin “Kërkohet që ofertuesi të paraqesë Akti i
Miratimit të Qendrës së Kontrollit, miratuar nga Policia e Shtetit në Qarkun ku ushtron
aktivitetin SHPSF. Per kete duhet te paraqese Akt-Miratimin nga Drejtoria Vendore e
Policise Tirane.”.
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• O.E. nuk ka paraqitur dokument për kriterin “Kërkohet që ofertuesi të paraqesë
Operatori ekonomik duhet të paraqesë vërtetim performance të lëshuar jo më parë se viti
2018, nga Drejtoria e Policisë Vendore Tirane, konform Ligjit Nr. 75/2014 “Për
shërbimin privat të sigurisë fizike”, si dhe Udhezimit te Ministrit te Brendshem nr. 130 dt
05.03.2018 mbi funksionimin e SHPSF-ve, përmes të cilit provon se ka: 1(nje) grup të
gatshëm, jo më pak se 1 (nje) përgjegjës shërbimi.”.

• O.E. nuk ka paraqitur dokument për kriterin “Kërkohet që ofertuesi të paraqesë
Vërtetim nga Drejtoria e Tatimeve për numrin e punonjësve të siguruar për muajt (Janar,
Shkurt, Mars, Prill, Maj, Qershor, Korrik), shoqëruar me listë pagesat e sigurimeve
shoqërore (formularët E-sig 025 a) për këtë periudhë të konfirmuara nga organet
tatimore. Operatori ekonomik duhet të ketë minimalisht 15 punonjës të siguruar në muaj,
1 (nje) drejtues teknik dhe administratorin”.

• O.E. nuk ka paraqitur dokument për kriterin “Kërkohet që ofertuesi të paraqesë
Autorizim Individual në emër të shoqërisë për përdorimin e frekuencave per
radiokomunikim të lëshuar nga AKEP në zbatim të ligjit Nr. 9918, datë 19.05.2008 “Për
komunikimet elektronike në Republikën e Shqipërisë”, me zonë mbulimi Tirane.”.

• O.E. nuk ka paraqitur dokument për kriterin “Kërkohet që ofertuesi të paraqesë
Operatorët ekonomikë duhet te paraqesin analizen e kostos per oferten e paraqitur sipas,
Shtojca 1 e DT-ve.”

Përsa më sipër KVO, në unanimitet vendos të s’kualifikojë ofertën e shoqërisë Çullhaj me
NIPT: K31514015J.

III. Operatori Ekonomik – Leksi Security me NIPT: L31519018N

Adresa: Njesia Bashkiake Nr. 9, Rruga Barrikadave, Pallati Albtoronto, Hyrja 3, Kati
3, Tirane.

Dokumentat e paraqitura në faqen zyrtare www.app.gov.al , nga ana e O.E. Leksi Security me
NIPT: L31519018N, janë si më poshtë:

• Ekstrakti historik QKR

• Ekstrakti tregtar QKR

• Deklarate mbi përmbushjen e kritereve të përgjithshme

• Deklarate mbi gjendjen gjyqesore

• Vërtetim që janë paguar sigurimet dhe tatimet

• Deklaratë mbi konfliktin e interesit

• Vërtetim OSHEE

http://www.app.gov.al
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• Formulari i Ofertës

• Analize kosto

• Deklaratë mbi specifikimet teknike

• Leje qarkullimi automjeti TR5310U

• Leje qarkullimi automjeti AA086HX- Kontrate qeraje dt.04.01.2017

• Autorizim Individual nga AKEP Nr. 15/1, datë 10.01.2016

• Autorizim Individual nga AKEP Nr. AI-U1384, datë 20.02.2014

• Akti i Miratimit të Qendrës së Kontrollit, miratuar nga Policia e Shtetit në Qarkun ku

ushtron aktivitetin SHPSF. Akt-Miratimin nga Drejtoria Vendore e Policise Tirane me

Nr.484/125.Prot., datë 11.04.2017.

• Çertifikatë për titullar subjekti, e vlefshme për ushtrimin e veprimtarisë së ruajtjes dhe të

sigurisë fizike për nënkategorinë 1.3.A me Nr.212/2.Prot date 26.01.2016.

• Çertifikatë e drejtuesit teknik të subjektit, e vlefshme për ushtrimin e veprimtarisë së

ruajtjes dhe të sigurisë fizike për nënkategorinë 1.3.A me Nr.458/2 Prot date 27.05.2016.

• Kontrate me S.U.S.M. “Shefqet Ndroqi” Tirane me Nr.37 Prot , date 14.01.2016

• Vertetim realizim kontrate nr.82/9 date 27.04.2017

• Kontrate me S.U.S.M. “Shefqet Ndroqi” Tirane me Nr.586 Prot , date 14.08.2015

• Vertetim realizim kontrate nr.702 date 21.10.2015

• Kontrate me S.U.S.M. “Shefqet Ndroqi” Tirane me Nr.421/8 Prot , date 15.06.2016

• Kontrate me S.U.S.M. “Shefqet Ndroqi” Tirane me Nr.515/8 Prot , date 15.08.2016

• Kontrate me S.U.S.M. “Shefqet Ndroqi” Tirane me Nr.587/7 Prot , date 14.10.2016

• Vertetim realizim kontrate nr.587/13 date 05.01.2017

• Kontrate me AKU - Tirane me Nr.276/6 Prot, date 07.09.2015.

• Vertetim realizim kontrate nr.91 date 17.02.2016.

• Vërtetim nga Drejtoria e Tatimeve për numrin e punonjësve të siguruar për muajt (Janar,

Shkurt, Mars, Prill, Maj, Qershor, Korrik), shoqëruar me listë pagesat e sigurimeve

shoqërore (formularët E-sig 025 a) për këtë periudhë të konfirmuara nga organet

tatimore.

• Licensë e shoqerisë për ushtrimin e aktivitetit të “Sherbimit te ruajtjes dhe/ose sigurisë

fizike”, nënkategoria 1.3.A, “Sigurimi fizik i objekteve shtetërore e private si dhe

veprimtarive social kulturore, sportive fetare e politike”, lëshuar nga QKL, me vendim

nr.458/3 date 16.08.2016.

• Vërtetim nga Administrata Tatimore për xhiron e realizuar gjate tre viteve te fundit.

• Vërtetim performance Nr.275/104 Prot, date 27.06.2018, nga Drejtoria e Policisë

Vendore Tirane, konform Ligjit Nr. 75/2014 “Për shërbimin privat të sigurisë fizike”, si

dhe Udhezimit te Ministrit te Brendshem nr. 130 dt 05.03.2018 mbi funksionimin e

SHPSF-ve, përmes të cilit provon se ka: 9 grupe të gatshëm dhe 3 përgjegjës shërbimi.
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O.E Leksi Security me NIPT: L31519018N konkurron per vlerën 8.163.447,48 (tetë milion e
njëqind e gjashtëdhjetë e tremije e katërqind e dyzetë e shtatë lekë e dyzetë e tetë qindarka) lekë,
pa tvsh.

Gjatë kontrollit për gabime aritmetike të ofertës së paraqitur nga O.E nuk u konstatuan gabime
aritmetike.
Gjatë shqyrtimit të dokumentacionit administrativo ligjor u konstatua se O.E Leksi Security me
NIPT: L31519018N, nuk ka paraqitur dokumentacion të plotë, me dokumentacionin e dorëzuar
nga kjo shoqëri nuk plotësohen të gjitha kërkesat e përgjithshme dhe të vecanta për kualifikim të
përcaktuara në shtojcën 8 e DST.

 O.E. ka paraqitur dokument jo te plote për kriterin “Kërkohet që ofertuesi të paraqesë
Operatori ekonomik duhet të paraqesë vërtetim performance të lëshuar jo më parë se viti
2018, nga Drejtoria e Policisë Vendore Tirane, konform Ligjit Nr. 75/2014 “Për
shërbimin privat të sigurisë fizike”, si dhe Udhezimit te Ministrit te Brendshem nr. 130 dt
05.03.2018 mbi funksionimin e SHPSF-ve, përmes të cilit provon se ka: 1(nje) grup të
gatshëm, jo më pak se 1 (nje) përgjegjës shërbimi.”, pasi në Vërtetimin e Performances
me Nr.275/104 Prot, date 27.06.2018, nga Drejtoria e Policisë Vendore Tirane, konform
Ligjit Nr. 75/2014 “Për shërbimin privat të sigurisë fizike”, si dhe Udhezimit te Ministrit
te Brendshem nr. 130 dt 05.03.2018 mbi funksionimin e SHPSF-ve, përmes të cilit
provon se ka: 9 grupe të gatshëm dhe 3 pergjegjes sherbimi, por nuk deshmon
certifikimin e trajnimit të personelit te SHPSF-së, për punonjës shërbimi për
verifikimin e sinjaleve te alarmit (grup gatshem) si dhe per përgjegjës shërbimi, ne
zbatim te udhezimit nr.130, datë 5.3.2018 Për funksionimin e Shërbimit Privat të
Sigurisë Fizike KREU III germa A.

 O.E. ka paraqitur dokument jo te plote, pasi në Vërtetimin e Performances me
Nr.275/104 Prot, date 27.06.2018, nga Drejtoria e Policisë Vendore Tirane, nuk ka
paraqitur listen emerore bashkelidhur vertetimit te performaces, te punonjesve te
certifikuar.

 O.E. ka paraqitur dokument jo te plote për kriterin “Kërkohet që ofertuesi të paraqesë
Çertifikata për punonjës shërbimi në fushën e veprimtarisë së shërbimit për ruajtjen dhe
sigurimin fizik të objekteve dhe pronave për të paktën 15 punonjës shërbimi, nga te cilet
te pakten 2 (dy) punonjes do te jene te seksit femer, per sherbim ne Dera Repartit
Obstetrike dhe Dera Repartit Gjinekologji per Turni i I-re, orari 06.00 - 14.00, të
lëshuara nga Drejtoria e Policisë e Qarkut Tiranë”, pasi Çertifikatat te paraqitura te
seksit femer, jane gjithsej 6 nga te cilat 1 çertifike eshte aktive dhe 5 çertifikat e tjera të
lëshuara nga Drejtoria e Policisë e Qarkut Tiranë jane te vitit 2013 dhe vitit 2014, janë
jashtë afatit ligjor.

Përsa më sipër KVO, në unanimitet vendos të s’kualifikojë ofertën e shoqërisë Leksi
Security me NIPT: L31519018N.

IV. Operatori Ekonomik – Nazeri 2000 me NIPT: K31422029Q
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Adresa: Rruga e Kavajes, Qendra Condor, Kati II , Tirane.

Dokumentat e paraqitura në faqen zyrtare www.app.gov.al , nga ana e O.E. Nazeri 2000 me
NIPT: K31422029Q, janë si më poshtë:

 Ekstrak historik QKR

 Ekstrakti tregtar QKR

 Deklarate mbi përmbushjen e kritereve të përgjithshme

 Vërtetim që janë paguar sigurimet dhe tatimet

 Deklaratë mbi konfliktin e interesit

 Deklaratë mbi gjendjen gjyqësore

 Vërtetim OSHEE

 Formulari i Ofertës

 Analize kosto

 Deklaratë mbi specifikimet teknike

 Leje qarkullimi automjeti AA26NG

 Leje qarkullimi automjeti AA034NG

 Autorizim Individual nga AKEP Nr. 842, datë 20.07.2009

 Akti i Miratimit të Qendrës së Kontrollit, miratuar nga Policia e Shtetit në Qarkun ku

ushtron aktivitetin SHPSF. Akt-Miratimin nga Drejtoria Vendore e Policise Tirane me

Nr.236/171.Prot, datë 20.06.2018.

 CV –Shoqerie Nazeri 2000

 Çertifikatë për titullar subjekti, e vlefshme për ushtrimin e veprimtarisë së ruajtjes dhe të

sigurisë fizike për nënkategorinë 1.3.A me Nr.142/5Prot date 23.08.2018.

 Çertifikatë e drejtuesit teknik të subjektit, e vlefshme për ushtrimin e veprimtarisë së

ruajtjes dhe të sigurisë fizike për nënkategorinë 1.3.A me Nr.142/3 Prot date 22.07.2015.

 Kontrate me AlbControl sh.a. – Tirane me Nr.2025/4 Prot , date 26.11.2014, Nr.70/5 Prot

, date 05.02.2015, Nr.671/5 Prot , date 04.06.2015, Nr.1153/6 Prot , date 22.07.2016,

Nr.1488/6 Prot , date 30.09.2016, Nr.1148/7 Prot , date 01.12.2016, Nr.2310/9 Prot , date

01.12.2017.

 Vertetim realizim kontratave “Nr.2025/4 Prot , date 26.11.2014, Nr.70/5 Prot , date

05.02.2015, Nr.671/5 Prot , date 04.06.2015, Nr.1153/6 Prot , date 22.07.2016, Nr.1488/6

Prot , date 30.09.2016, Nr.1148/7 Prot , date 01.12.2016, Nr.2310/9 Prot , date

01.12.2017” me nr.509/1 date 28.02.2018

 Vërtetim nga Drejtoria e Tatimeve për numrin e punonjësve të siguruar për muajt (Janar,

http://www.app.gov.al
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Shkurt, Mars, Prill, Maj, Qershor, Korrik), shoqëruar me listë pagesat e sigurimeve

shoqërore (formularët E-sig 025 a) për këtë periudhë të konfirmuara nga organet

tatimore.

 Licensë e shoqerisë për ushtrimin e aktivitetit të “Sherbimit te ruajtjes dhe/ose sigurisë

fizike”, nënkategoria 1.3.A, “Sigurimi fizik i objekteve shtetërore e private si dhe

veprimtarive social kulturore, sportive fetare e politike”, lëshuar nga QKL, me vendim

nr.142/6 date 04.05.2018.

 Vërtetim nga Administrata Tatimore për xhiron e realizuar gjate tre viteve te fundit.

 Vërtetim performance Nr.236/191 Prot, date 20.06.2018, nga Drejtoria e Policisë

Vendore Tirane, konform Ligjit Nr. 75/2014 “Për shërbimin privat të sigurisë fizike”, si

dhe Udhezimit te Ministrit te Brendshem nr. 130 dt 05.03.2018 mbi funksionimin e

SHPSF-ve, përmes të cilit provon se ka: 13 grupe të gatshëm dhe 3 përgjegjës shërbimi.

O.E Nazeri 2000 me NIPT: K31422029Q konkurron per vlerën 8.163.447,47 (tetë milion e
njëqind e gjashtëdhjetë e tremije e katërqind e dyzetë e shtatë lekë e dyzetë e shtatë qindarka)
lekë, pa tvsh.

Gjatë kontrollit për gabime aritmetike të ofertës së paraqitur nga O.E nuk u konstatuan gabime
aritmetike.
Gjatë shqyrtimit të dokumentacionit administrativo ligjor u konstatua se O.E Nazeri 2000 me
NIPT: K31422029Q, nuk ka paraqitur dokumentacion të plotë, me dokumentacionin e dorëzuar
nga kjo shoqëri nuk plotësohen të gjitha kërkesat e përgjithshme dhe të vecanta për kualifikim të
përcaktuara në shtojcën 8 e DST.

 O.E. ka paraqitur dokument jo te plote për kriterin “Kërkohet që ofertuesi të
paraqesë Operatori ekonomik duhet të paraqesë vërtetim performance të lëshuar jo
më parë se viti 2018, nga Drejtoria e Policisë Vendore Tirane, konform Ligjit Nr.
75/2014 “Për shërbimin privat të sigurisë fizike”, si dhe Udhezimit te Ministrit te
Brendshem nr. 130 dt 05.03.2018 mbi funksionimin e SHPSF-ve, përmes të cilit
provon se ka: 1(nje) grup të gatshëm, jo më pak se 1 (nje) përgjegjës shërbimi.”, pasi
në Vërtetimin e Performances me Nr.236/191 Prot, date 20.06.2018, nga Drejtoria e
Policisë Vendore Tirane, konform Ligjit Nr. 75/2014 “Për shërbimin privat të sigurisë
fizike”, si dhe Udhezimit te Ministrit te Brendshem nr. 130 dt 05.03.2018 mbi
funksionimin e SHPSF-ve, përmes të cilit provon se ka: 13 grupe të gatshëm dhe 3
pergjegjes sherbimi, por nuk deshmon certifikimin e trajnimit të personelit te
SHPSF-së, për punonjës shërbimi për verifikimin e sinjaleve te alarmit (grup
gatshem) si dhe per përgjegjës shërbimi, ne zbatim te udhezimit nr.130, datë
5.3.2018 Për funksionimin e Shërbimit Privat të Sigurisë Fizike KREU III germa
A.

 O.E. ka paraqitur dokument jo te plote për kriterin “Kërkohet që ofertuesi të

paraqesë Çertifikata për punonjës shërbimi në fushën e veprimtarisë së shërbimit për

ruajtjen dhe sigurimin fizik të objekteve dhe pronave për të paktën 15 punonjës
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shërbimi, nga te cilet te pakten 2 (dy) punonjes do te jene te seksit femer, per sherbim

ne Dera Repartit Obstetrike dhe Dera Repartit Gjinekologji per Turni i I-re, orari

06.00 - 14.00, të lëshuara nga Drejtoria e Policisë e Qarkut Tiranë”, pasi

Çertifikatat e paraqitura nuk provojnë të këtë te pakten 2 (dy) punonjes te jene te

seksit femer.

 O.E. ka paraqitur dokument jo te plote, pasi në Vërtetimin e Performances me
Nr.236/191 Prot, date 20.06.2018, nga Drejtoria e Policisë Vendore Tirane, nuk ka
paraqitur listen emerore bashkelidhur vertetimit te performaces, te punonjesve te
certifikuar.

Përsa më sipër KVO, në unanimitet vendos të s’kualifikojë ofertën e shoqërisë Nazeri 2000
me NIPT: K31422029Q.

V. Operatori Ekonomik – Oktapus me NIPT: K31515076S

Adresa: "Bardhok Biba",OLD Tirana Bulding, Tirane.

Dokumentat e paraqitura në faqen zyrtare www.app.gov.al , nga ana e O.E. Oktapus me NIPT:
K31515076S, janë si më poshtë:

 Ekstrak historik QKR

 Ekstrakti tregtar QKR

 Deklarate mbi përmbushjen e kritereve të përgjithshme

 Vërtetim që janë paguar sigurimet nga tatimet

 Deklaratë mbi konfliktin e interesit

 Vërtetim OSHEE

 Formulari i Ofertës

 Analize kosto

 Deklaratë mbi specifikimet teknike

 Leje qarkullimi automjeti AA777RC

 Leje qarkullimi automjeti AA555PM

 Leje qarkullimi automjeti AA407PI

 Leje qarkullimi automjeti AA999AI

 Leje qarkullimi automjeti AA288FJ

 Leje qarkullimi automjeti AA915ES

 Leje qarkullimi automjeti AA760EV

http://www.app.gov.al
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 Leje qarkullimi automjeti AA356OX

 Leje qarkullimi automjeti TR340H

 Leje qarkullimi automjeti AG941

 Leje qarkullimi automjeti TR180H

 Leje qarkullimi automjeti TR955G

 Autorizim Ministria e Puneve te Brendshme, per blerje “Arme zjarri per personat juridik”

Nr.16Prot., date 26.02.2016

 Autorizim Ministria e Puneve te Brendshme, per blerje “Arme zjarri per personat juridik”

Nr.71Prot., date 04.05.2016

 Autorizim Individual nga AKEP Nr. 777, datë 23.07.2013

 Autorizim Individual nga AKEP Nr. 2289/1, datë 29.12.2017

 Autorizim Individual nga AKEP Nr. AI-U1872, datë 04.11.2015

 CV –Shoqerie Oktapus

 Çertifikatë për titullar subjekti, e vlefshme për ushtrimin e veprimtarisë së ruajtjes dhe të

sigurisë fizike për nënkategorinë 1.3.A me Nr.42/4Prot date 18.11.2015.

 Çertifikatë e drejtuesit teknik të subjektit, e vlefshme për ushtrimin e veprimtarisë së

ruajtjes dhe të sigurisë fizike për nënkategorinë 1.3.A me Nr.42/3 Prot date 18.11.2015.

 Kontrate me AlphaBank, date 01.07.2016, fatura tatimore.

 Vërtetim nga Drejtoria e Tatimeve për numrin e punonjësve të siguruar për muajt (Janar,

Shkurt, Mars, Prill, Maj, Qershor, Korrik), shoqëruar me listë pagesat e sigurimeve

shoqërore (formularët E-sig 025 a) për këtë periudhë të konfirmuara nga organet

tatimore.

 Licensë e shoqerisë për ushtrimin e aktivitetit të “Sherbimit te ruajtjes dhe/ose sigurisë

fizike”, nënkategoria 1.3.A, “Sigurimi fizik i objekteve shtetërore e private si dhe

veprimtarive social kulturore, sportive fetare e politike”, lëshuar nga QKL, me vendim

nr.42/5 date 15.12.2015.

 Vërtetim performance Nr.248/18 Prot, date 11.01.2018, nga Drejtoria e Policisë Vendore

Tirane, konform Ligjit Nr. 75/2014 “Për shërbimin privat të sigurisë fizike”, si dhe

Udhezimit te Ministrit te Brendshem nr. 130 dt 05.03.2018 mbi funksionimin e SHPSF-

ve, përmes të cilit provon se ka: 12(dymbedhjete) grupe të gatshëm dhe 5 (pese)

përgjegjës shërbimi.

 Vërtetim nga Administrata Tatimore për xhiron e realizuar gjate tre viteve te fundit.

 Bilanci viti 2017 – I konfirmuar

 Bilanci viti 2016 – I konfirmuar

 Bilanci viti 2015 – I konfirmuar

 Bilanci viti 2014
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O.E Oktapus me NIPT: K31515076Skonkurron per vlerën 8.163.447,47 (tetë milion e njëqind
e gjashtëdhjetë e tremije e katërqind e dyzetë e shtatë lekë e dyzetë e shtatë qindarka) lekë, pa
tvsh.

Gjatë kontrollit për gabime aritmetike të ofertës së paraqitur nga O.E nuk u konstatuan gabime
aritmetike.
Gjatë shqyrtimit të dokumentacionit administrativo ligjor u konstatua se O.E Oktapus me
NIPT: K31515076S, nuk ka paraqitur dokumentacion të plotë, me dokumentacionin e dorëzuar
nga kjo shoqëri nuk plotësohen të gjitha kërkesat e përgjithshme dhe të vecanta për kualifikim të
përcaktuara në shtojcën 8 e DST.

 O.E. ka paraqitur dokument jo te plote për kriterin “Akti i Miratimit të Qendrës së

Kontrollit, miratuar nga Policia e Shtetit në Qarkun ku ushtron aktivitetin SHPSF”

Dokumenti i paraqitur nga O.E.(“Akt-Miratimin nga Drejtoria Vendore e Policise

Tirane me Nr.90/490.Prot, datë 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.

 O.E. ka paraqitur dokument jo te plote për kriterin “Kërkohet që ofertuesi të paraqesë

Çertifikata për punonjës shërbimi në fushën e veprimtarisë së shërbimit për ruajtjen dhe

sigurimin fizik të objekteve dhe pronave për të paktën 15 punonjës shërbimi, nga te cilet

te pakten 2 (dy) punonjes do te jene te seksit femer, per sherbim ne Dera Repartit

Obstetrike dhe Dera Repartit Gjinekologji per Turni i I-re, orari 06.00 - 14.00, të

lëshuara nga Drejtoria e Policisë e Qarkut Tiranë”, pasi Çertifikatat e paraqitura nuk

provojnë të këtë te pakten 2 (dy) punonjes do te jene te seksit femer.

 O.E. ka paraqitur dokument jo te plote për kriterin “Kërkohet që ofertuesi të paraqesë
Operatori ekonomik duhet të paraqesë vërtetim performance të lëshuar jo më parë se viti
2018, nga Drejtoria e Policisë Vendore Tirane, konform Ligjit Nr. 75/2014 “Për
shërbimin privat të sigurisë fizike”, si dhe Udhezimit te Ministrit te Brendshem nr. 130 dt
05.03.2018 mbi funksionimin e SHPSF-ve, përmes të cilit provon se ka: 1(nje) grup të
gatshëm, jo më pak se 1 (nje) përgjegjës shërbimi.”, pasi në Vërtetimin e Performances
me Nr.248/18 Prot, date 11.01.2018, nga Drejtoria e Policisë Vendore Tirane, konform
Ligjit Nr. 75/2014 “Për shërbimin privat të sigurisë fizike”, si dhe Udhezimit te Ministrit
te Brendshem nr. 130 dt 05.03.2018 mbi funksionimin e SHPSF-ve, përmes të cilit
provon se ka: 12 grupe të gatshëm dhe 5 pergjegjes sherbimi, por nuk deshmon
certifikimin e trajnimit të personelit te SHPSF-së, për punonjës shërbimi për
verifikimin e sinjaleve te alarmit (grup gatshem) si dhe per përgjegjës shërbimi, ne
zbatim te udhezimit nr.130, datë 5.3.2018 Për funksionimin e Shërbimit Privat të
Sigurisë Fizike KREU III germa A.

Përsa më sipër KVO, në unanimitet vendos të s’kualifikojë ofertën e shoqërisë Oktapus me
NIPT: K31515076S.
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VI. Operatori Ekonomik – Pelikan Security me NIPT: K11423005T

Adresa: Lagja Koder Kashar, Rruga Iliria, Godina Nr.1, Nr.pasurie 1177/21/22, zona
kadastrale 2105, Autostrada Tirane – Durres, Km.9.

Dokumentat e paraqitura në faqen zyrtare www.app.gov.al , nga ana e O.E. Pelikan Security me
NIPT: K11423005T, janë si më poshtë:

 Ekstrak historik QKR

 Deklarate mbi përmbushjen e kritereve të përgjithshme

 Vërtetim që janë paguar sigurimet nga tatimet

 Deklaratë mbi konfliktin e interesit

 Deklaratë mbi gjendjen gjyqësore

 Vërtetim OSHEE

 Deklaratë mbi specifikimet teknike

 Leje qarkullimi automjeti AA084LU

 Certifikate pronesie automjeti AA819DV

 Certifikate pronesie automjeti AA610LX

 Çertifikatë për titullar subjekti, e vlefshme për ushtrimin e veprimtarisë së ruajtjes dhe të

sigurisë fizike për nënkategorinë 1.3.A me Nr.231/2.Prot date 03.11.2015.

 Çertifikatë e drejtuesit teknik të subjektit, e vlefshme për ushtrimin e veprimtarisë së

ruajtjes dhe të sigurisë fizike për nënkategorinë 1.3.A me Nr.231/2 Prot date 03.11.2015.

 Kontrate me Intesa SanPaolo Bank, viti 2015.

 Kontrate me Veneto Banka, viti 2015, Leter Reference.

 Kontrate me Union Bank, date 01.12.2017, Fatura tatimore.

 Kontrate me Intesa SanPaolo Bank, date 01.06.2017, Fatura tatimore, Leter Reference.

 Kontrate me Intesa SanPaolo Bank, date 29.12.2018, Fatura tatimore, Leter Reference.

 Vërtetim nga Drejtoria e Tatimeve për numrin e punonjësve të siguruar për muajt (Janar,

Shkurt, Mars, Prill, Maj, Qershor, Korrik), shoqëruar me listë pagesat e sigurimeve

shoqërore (formularët E-sig 025 a) për këtë periudhë të konfirmuara nga organet

tatimore.

 Licensë e shoqerisë për ushtrimin e aktivitetit të “Sherbimit te ruajtjes dhe/ose sigurisë

fizike”, nënkategoria 1.3.A, “Sigurimi fizik i objekteve shtetërore e private si dhe

veprimtarive social kulturore, sportive fetare e politike”, lëshuar nga QKL, me vendim

nr.231/3 date 15.12.2015.

 Çertifikata për punonjës shërbimi në fushën e veprimtarisë së shërbimit për ruajtjen dhe

sigurimin fizik të objekteve dhe pronave, të lëshuara nga Drejtoria e Policisë e Qarkut

http://www.app.gov.al
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Tiranë.

 Vërtetim nga Administrata Tatimore për xhiron e realizuar gjate tre viteve te fundit.

Vërtetim performance Nr.214/224 Prot, date 21.07.2018, nga Drejtoria e Policisë

Vendore Tirane, përmes të cilit provon se ka: 9 grupe të gatshëm dhe 4 përgjegjës

shërbimi.

O.E Pelikan Security me NIPT: K11423005T konkurron per vlerën 0 (zero) lekë, pa tvsh.

Gjatë shqyrtimit të dokumentacionit administrativo ligjor u konstatua se O.E Pelikan Security
me NIPT: K11423005T, nuk ka paraqitur dokumentacion të plotë, me dokumentacionin e
dorëzuar nga kjo shoqëri nuk plotësohen të gjitha kërkesat e përgjithshme dhe të vecanta për
kualifikim të përcaktuara në shtojcën 8 e DST.

• O.E. ka paraqitur dokument për kriterin “Kërkohet që ofertuesi të paraqesë Akti i
Miratimit të Qendrës së Kontrollit, miratuar nga Policia e Shtetit në Qarkun ku ushtron
aktivitetin SHPSF. Per kete duhet te paraqese Akt-Miratimin nga Drejtoria Vendore e
Policise Tirane”, por dokumenti i paraqitur nga O.E.(“Akti i Miratimit të Qendrës së
Kontrollit, miratuar nga Policia e Shtetit në Qarkun ku ushtron aktivitetin SHPSF.
Akt-Miratimin nga Drejtoria Vendore e Policise Tirane me Nr.32/780.Prot, datë
11.11.2015”), eshte jashte afatit 2-vjecar sic parashikon Udhezimi Nr.130, datë
5.3.2018 i Ministrit te Brendshem Kreu VII Germa D pika 5.

• O.E. ka paraqitur dokument për kriterin “Kërkohet që ofertuesi të paraqesë Operatori
ekonomik duhet të paraqesë vërtetim performance të lëshuar jo më parë se viti 2018, nga
Drejtoria e Policisë Vendore Tirane, konform Ligjit Nr. 75/2014 “Për shërbimin privat të
sigurisë fizike”, si dhe Udhezimit te Ministrit te Brendshem nr. 130 dt 05.03.2018 mbi
funksionimin e SHPSF-ve, përmes të cilit provon se ka: 1(nje) grup të gatshëm, jo më pak
se 1 (nje) përgjegjës shërbimi”, por dokumenti i paraqitur nga O.E.(“Vërtetim
performance Nr.214/224 Prot, date 21.07.2017”), nuk eshte i vitit 2018.

• O.E. ka paraqitur dokument jo te plote për kriterin “Kërkohet që ofertuesi të paraqesë
Operatori ekonomik duhet të paraqesë vërtetim performance të lëshuar jo më parë se viti
2018, nga Drejtoria e Policisë Vendore Tirane, konform Ligjit Nr. 75/2014 “Për
shërbimin privat të sigurisë fizike”, si dhe Udhezimit te Ministrit te Brendshem nr. 130 dt
05.03.2018 mbi funksionimin e SHPSF-ve, përmes të cilit provon se ka: 1(nje) grup të
gatshëm, jo më pak se 1 (nje) përgjegjës shërbimi.”, pasi në Vërtetimin e performances
me Nr.214/224 Prot, date 21.07.2017, nga Drejtoria e Policisë Vendore Tirane, konform
Ligjit Nr. 75/2014 “Për shërbimin privat të sigurisë fizike”, si dhe Udhezimit te Ministrit
te Brendshem nr. 130 dt 05.03.2018 mbi funksionimin e SHPSF-ve, përmes të cilit
provon se ka: 9 grupe të gatshëm dhe 4 pergjegjes sherbimi, por nuk deshmon
certifikimin e trajnimit të personelit te SHPSF-së, për punonjës shërbimi për
verifikimin e sinjaleve te alarmit (grup gatshem) si dhe per përgjegjës shërbimi, ne
zbatim te udhezimit nr.130, datë 5.3.2018 Për funksionimin e Shërbimit Privat të
Sigurisë Fizike KREU III germa A.
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• O.E. nuk ka paraqitur dokument për kriterin “Kërkohet që ofertuesi të paraqesë
Autorizim Individual në emër të shoqërisë për përdorimin e frekuencave per
radiokomunikim të lëshuar nga AKEP në zbatim të ligjit Nr. 9918, datë 19.05.2008 “Për
komunikimet elektronike në Republikën e Shqipërisë”, me zonë mbulimi Tirane.”.

• O.E. nuk ka paraqitur dokument për kriterin “Kërkohet që ofertuesi të paraqesë
Operatorët ekonomikë duhet te paraqesin analizen e kostos per oferten e paraqitur
sipas, Shtojca 1 e DST-ve.”

Përsa më sipër KVO, në unanimitet vendos të s’kualifikojë ofertën e shoqërisë Pelikan
Security me NIPT: K11423005T.

VII. Operatori Ekonomik – Toni Security me NIPT: K94010201F

Adresa: Njesia bashkiake nr.5, Rruga Lidhja e Prizrenit, zona kadastrale 8270,
P.10/1, kati i pare, Tirane

Dokumentat e paraqitura në faqen zyrtare www.app.gov.al , nga ana e O.E. Toni Security me
NIPT: K94010201F, janë si më poshtë:

• Ekstrak historik QKR

• Ekstrakti tregtar QKR

• Deklarate mbi përmbushjen e kritereve të përgjithshme

• Vërtetim që janë paguar sigurimet nga tatimet

• Deklaratë mbi konfliktin e interesit

• Deklaratë mbi gjendjen gjyqësore

• Liste e informacioneve te konfidencialitetit

• Vërtetim OSHEE

• Formulari i Ofertës

• Analize kosto

• Deklaratë mbi specifikimet teknike

• Leje qarkullimi automjeti AA856IS

• Leje qarkullimi automjeti TR4403M

• Leje qarkullimi automjeti AA130FE

• Kontrate qeraje Nr.5224REP, NR.1228KOL, date 06.10.2017 - Leje qarkullimi automjeti

TR5679F

• Kontrate qeraje Nr.5224REP, NR.1228KOL, date 06.10.2017 - Leje qarkullimi automjeti

TR5378T

http://www.app.gov.al
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• Kontrate qeraje Nr.5224REP, NR.1228KOL, date 06.10.2017 - Leje qarkullimi automjeti

AA812GK

• Autorizim Individual nga AKEP Nr. AI-U1839, datë 27.11.2014

• CV –Shoqerie

• Çertifikatë për titullar subjekti, e vlefshme për ushtrimin e veprimtarisë së ruajtjes dhe të

sigurisë fizike për nënkategorinë 1.3.A me Nr.342/4.Prot date 29.02.2016.

• Çertifikatë e drejtuesit teknik të subjektit, e vlefshme për ushtrimin e veprimtarisë së

ruajtjes dhe të sigurisë fizike për nënkategorinë 1.3.A me Nr.63/4 Prot date 26.01.2016.

• Kontrate me Universitetin Politenik I Tiranes Nr.19/22, date 25.01.2016.

• Vertetim realizim Kontrate me Universitetin Politenik I Tiranes Nr.216, date 21.02.2017.

• Kontrate me Universitetin Politenik I Tiranes Nr.766/6, date 24.02.2017.

• Kontrate me Universitetin Politenik I Tiranes Nr.3949/58, date 04.04.2017.

• Vertetim realizim Kontrate me Universitetin Politenik I Tiranes Nr.109/1, date

16.01.2018.

• Vërtetim nga Drejtoria e Tatimeve për numrin e punonjësve të siguruar për muajt (Janar,

Shkurt, Mars, Prill, Maj, Qershor, Korrik), shoqëruar me listë pagesat e sigurimeve

shoqërore (formularët E-sig 025 a) për këtë periudhë të konfirmuara nga organet

tatimore.

• Licensë e shoqerisë për ushtrimin e aktivitetit të “Sherbimit te ruajtjes dhe/ose sigurisë

fizike”, nënkategoria 1.3.A, “Sigurimi fizik i objekteve shtetërore e private si dhe

veprimtarive social kulturore, sportive fetare e politike”, lëshuar nga QKL, me vendim

nr.342/6 date 21.10.2016.

• Vërtetim performance Nr.259/264. Prot, date 30.07.2018, nga Drejtoria e Policisë

Vendore Tirane, konform Ligjit Nr. 75/2014 “Për shërbimin privat të sigurisë fizike”, si

dhe Udhezimit te Ministrit te Brendshem nr.130 dt 05.03.2018 mbi funksionimin e

SHPSF-ve, përmes të cilit provon se ka: 5(pese) grupe të gatshëm dhe 3 (tre) përgjegjës

shërbimi.

• Çertifikata për punonjës shërbimi në fushën e veprimtarisë së shërbimit për ruajtjen dhe

sigurimin fizik të objekteve dhe pronave rreth 33 punonjës shërbimi, nga te cilet 2

punonjese jane te seksit femer, të lëshuara nga Drejtoria e Policisë e Qarkut Tiranë.

• Vërtetim nga Administrata Tatimore për xhiron e realizuar gjate tre viteve te fundit.

• Bilanci viti 2015, 2016, 2017 i konfirmuar

O.E Toni Security me NIPT: K94010201F konkurron per vlerën 8.163.447,47 (tetë milion e
njëqind e gjashtëdhjetë e tremije e katërqind e dyzetë e shtatë lekë e dyzetë e shtatë qindarka)
lekë, pa tvsh.

Gjatë kontrollit për gabime aritmetike të ofertës së paraqitur nga O.E nuk u konstatuan gabime
aritmetike.
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Gjatë shqyrtimit të dokumentacionit administrativo ligjor u konstatua se O.E Toni Security me
NIPT: K94010201F, nuk ka paraqitur dokumentacion të plotë, me dokumentacionin e dorëzuar
nga kjo shoqëri nuk plotësohen të gjitha kërkesat e përgjithshme dhe të vecanta për kualifikim të
përcaktuara në shtojcën 8 e DST.

• O.E. ka paraqitur dokument për kriterin “Kërkohet që ofertuesi të paraqesë Akti i

Miratimit të Qendrës së Kontrollit, miratuar nga Policia e Shtetit në Qarkun ku ushtron

aktivitetin SHPSF. Per kete duhet te paraqese Akt-Miratimin nga Drejtoria Vendore e

Policise Tirane”, por dokumenti i paraqitur nga O.E.(“Akti i Miratimit të Qendrës së

Kontrollit, miratuar nga Policia e Shtetit në Qarkun ku ushtron aktivitetin SHPSF.

Akt-Miratimin nga Drejtoria Vendore e Policise Tirane me Nr.96/272.Prot, datë

11.11.2015”), eshte jashte afatit 2-vjecar sic parashikon Udhezimi Nr.130, datë

5.3.2018 i Ministrit te Brendshem Kreu VII Germa D pika 5.

 O.E. ka paraqitur dokument jo te plote për kriterin “Kërkohet që ofertuesi të paraqesë
Operatori ekonomik duhet të paraqesë vërtetim performance të lëshuar jo më parë se viti
2018, nga Drejtoria e Policisë Vendore Tirane, konform Ligjit Nr. 75/2014 “Për
shërbimin privat të sigurisë fizike”, si dhe Udhezimit te Ministrit te Brendshem nr. 130 dt
05.03.2018 mbi funksionimin e SHPSF-ve, përmes të cilit provon se ka: 1(nje) grup të
gatshëm, jo më pak se 1 (nje) përgjegjës shërbimi.”, pasi në Vërtetimin e performances
me Nr.259/264 Prot, date 30.07.2018, nga Drejtoria e Policisë Vendore Tirane, konform
Ligjit Nr. 75/2014 “Për shërbimin privat të sigurisë fizike”, si dhe Udhezimit te Ministrit
te Brendshem nr. 130 dt 30.07.2018 mbi funksionimin e SHPSF-ve, përmes të cilit
provon se ka: 5 grupe të gatshëm dhe 3 pergjegjes sherbimi, por nuk deshmon
certifikimin e trajnimit të personelit te SHPSF-së, për punonjës shërbimi për
verifikimin e sinjaleve te alarmit (grup gatshem) si dhe per përgjegjës shërbimi, ne
zbatim te udhezimit nr.130, datë 5.3.2018 Për funksionimin e Shërbimit Privat të
Sigurisë Fizike KREU III germa A.

 O.E. ka paraqitur dokument jo te plote, pasi në Vërtetimin e performances me
Nr.259/264 Prot, date 30.07.2018, nga Drejtoria e Policisë Vendore Tirane, nuk ka
paraqitur listen emerore bashkelidhur vertetimit te performaces, te punonjesve te
certifikuar.

Përsa më sipër KVO, në unanimitet vendos të s’kualifikojë ofertën e shoqërisë Toni
Security me NIPT: K94010201F.

VIII. Operatori Ekonomik – Trezhnjeva me NIPT: K19303605O

Adresa: Njesia nr.7, Ish Fusha e aviacionit, god.nr.22, P.nr.2, kati 3, ap 9, Tirane

Dokumentat e paraqitura në faqen zyrtare www.app.gov.al , nga ana e O.E. Trezhnjeva me
NIPT: K19303605O, janë si më poshtë:

 Deklarate mbi përmbushjen e kritereve të përgjithshme

http://www.app.gov.al
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 Vërtetim që janë paguar sigurimet nga tatimet

 Deklaratë mbi konfliktin e interesit

 Liste e informacioneve te konfidencialitetit

 Vërtetim OSHEE

 Formulari i Ofertës

 Analize kosto

 Deklaratë mbi specifikimet teknike

 Deklarate mbi sherbimet dhe grafikun

 Leje qarkullimi automjeti AA927US

 Leje qarkullimi automjeti AA740TA

 Vertetim DPSHTRR- Kukes per pronesine e 3 mjeteve dhe 2 motorreve me

nr.165.Prot. date 09.01.2018.

 Autorizim Individual nga AKEP Nr. 677, datë 28.01.2009

 Autorizim Individual nga AKEP Nr. 465/3, datë 23.05.2011

 Akti i Miratimit të Qendrës së Kontrollit, miratuar nga Policia e Shtetit në Qarkun

ku ushtron aktivitetin SHPSF. Akt-Miratimin nga Drejtoria Vendore e Policise

Tirane me Nr.334/78.Prot, datë 25.09.2015.

 Akti i Miratimit të Qendrës së Kontrollit, miratuar nga Policia e Shtetit në Qarkun

ku ushtron aktivitetin SHPSF. Akt-Miratimin nga Drejtoria Vendore e Policise

Tirane me Nr.270/77.Prot, datë 22.06.2018.

 Çertifikatë për titullar subjekti, e vlefshme për ushtrimin e veprimtarisë së ruajtjes

dhe të sigurisë fizike për nënkategorinë 1.3.A me Nr.66/3.Prot date 25.08.2015.

 Çertifikatë e drejtuesit teknik të subjektit, e vlefshme për ushtrimin e veprimtarisë

së ruajtjes dhe të sigurisë fizike për nënkategorinë 1.3.A me Nr.484 Prot date

07.07.2016.

 Kontrate me ISHP- Tirane, Nr.136/19, date 05.05.2015, Nr.173 date 31.12.2015,

Nr.156,9 date 18.02.2016, Nr.366/12 date 01.04.2016.

 Vertetim realizim ISHP- Tirane Nr.899/1, date 30.06.2016.

 Kontrate me SH.I.SH. Nr.134/1, date 21.02.2014.

 Kontrate me SH.I.SH. Nr.95/1, date 01.06.2017.

 Vërtetim nga Drejtoria e Tatimeve për numrin e punonjësve të siguruar për muajt

(Janar, Shkurt, Mars, Prill, Maj, Qershor, Korrik), shoqëruar me listë pagesat e

sigurimeve shoqërore (formularët E-sig 025 a) për këtë periudhë të konfirmuara

nga organet tatimore.

 Licensë e shoqerisë për ushtrimin e aktivitetit të “Sherbimit te ruajtjes dhe/ose

sigurisë fizike”, nënkategoria 1.3.A, “Sigurimi fizik i objekteve shtetërore e
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private si dhe veprimtarive social kulturore, sportive fetare e politike”, lëshuar

nga QKL, me vendim nr.66/4 date 21.11.2016.

 Vërtetim performance Nr.270/26. Prot, date 21.03.2018, nga Drejtoria e Policisë

Vendore Tirane, konform Ligjit Nr. 75/2014 “Për shërbimin privat të sigurisë

fizike”, si dhe Udhezimit te Ministrit te Brendshem nr.130 dt 05.03.2018 mbi

funksionimin e SHPSF-ve, përmes të cilit provon se ka: 4 grupe të gatshëm dhe 2

përgjegjës shërbimi.

 Vërtetim nga Administrata Tatimore për xhiron e realizuar gjate tre viteve te

fundit.

 Autorizim Ministria e Puneve te Brendshme, per blerje “Arme zjarri per personat

juridik” Nr.79Prot., date 04.05.2016.

 Autorizim Ministria e Puneve te Brendshme, per blerje “Arme zjarri per personat

juridik” Nr.80Prot., date 04.05.2016

 Autorizim Ministria e Puneve te Brendshme, per blerje “Arme zjarri per personat

juridik” Nr.47Prot., date 18.04.2016

 Autorizim per mbajtje arme nr.270/73 date 14.06.2018

 Autorizim per mbajtje arme nr.270/82 date 10.07.2018

 Autorizim per mbajtje arme nr.270/83 date 10.07.2018

 Autorizim per mbajtje arme nr.222/49 date 10.04.2017

 Autorizim per mbajtje arme nr.222/48 date 10.04.2017

 Autorizim per mbajtje arme nr.245/28 date 05.08.2016

 Autorizim per mbajtje arme nr.245/31 date 05.08.2016

 Autorizim per mbajtje arme nr.304/286 date 09.06.2016

 Autorizim per mbajtje arme nr.245/32 date 05.08.2016

 Autorizim per mbajtje arme nr.245/29 date 05.08.2016

 Autorizim per mbajtje arme nr.245/30 date 05.08.2016

 Autorizim per mbajtje arme nr.245/31 date 05.08.2016

 Autorizim per mbajtje arme nr.245/31 date 05.08.2016

 Autorizim per mbajtje arme nr.245/33 date 05.08.2016

 Autorizim per mbajtje arme nr.245/31 date 05.08.2016

 Autorizim per mbajtje arme nr.245/31 date 05.08.2016

 Autorizim per mbajtje arme nr.245/106 date 16.11.2016

 Autorizim per mbajtje arme nr.245/98 date 16.11.2016

 Autorizim per mbajtje arme nr.245/126 date 21.12.2016

 Autorizim per mbajtje arme nr.245/127 date 21.12.2016

 Autorizim per mbajtje arme nr.245/62 date 17.10.2016

O.E Trezhnjeva me NIPT: K19303605O konkurron per vlerën 8.163.447,47 (tetë milion e
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njëqind e gjashtëdhjetë e tremije e katërqind e dyzetë e shtatë lekë e dyzetë e shtatë qindarka)
lekë, pa tvsh.

Gjatë kontrollit për gabime aritmetike të ofertës së paraqitur nga O.E nuk u konstatuan gabime
aritmetike.
Gjatë shqyrtimit të dokumentacionit administrativo ligjor u konstatua se O.E Trezhnjeva me
NIPT: K19303605O, nuk ka paraqitur dokumentacion të plotë, me dokumentacionin e dorëzuar
nga kjo shoqëri nuk plotësohen të gjitha kërkesat e përgjithshme dhe të vecanta për kualifikim të
përcaktuara në shtojcën 8 e DST.

 O.E. ka paraqitur dokument për kriterin “Çertifikata për punonjës shërbimi në fushën e
veprimtarisë së shërbimit për ruajtjen dhe sigurimin fizik të objekteve dhe pronave rreth
20 punonjës shërbimi, nga te cilet 2 punonjese jane te seksit femer, por keto 2
punonjese nuk vertetohen se jane punonjese te SHPSF Trezhnjeva pasi nuk figurojne
as ne listepagesat e tre muajve te fundit as nuk ka vertetuar nepermjet listes emrore te
DVP Tirane qe i ka keto punonjese aktualisht.

 O.E. ka paraqitur dokument jo te plote për kriterin “Kërkohet që ofertuesi të paraqesë
Operatori ekonomik duhet të paraqesë vërtetim performance të lëshuar jo më parë se viti
2018, nga Drejtoria e Policisë Vendore Tirane, konform Ligjit Nr. 75/2014 “Për
shërbimin privat të sigurisë fizike”, si dhe Udhezimit te Ministrit te Brendshem nr. 130 dt
05.03.2018 mbi funksionimin e SHPSF-ve, përmes të cilit provon se ka: 1(nje) grup të
gatshëm, jo më pak se 1 (nje) përgjegjës shërbimi.”, pasi në Vërtetimin e performances
me Nr.270/26 Prot, date 21.03.2018, nga Drejtoria e Policisë Vendore Tirane, konform
Ligjit Nr. 75/2014 “Për shërbimin privat të sigurisë fizike”, si dhe Udhezimit te Ministrit
te Brendshem nr. 130 dt 21.03.2018 mbi funksionimin e SHPSF-ve, përmes të cilit
provon se ka: 4 grupe të gatshëm dhe 2 pergjegjes sherbimi, por nuk deshmon
certifikimin e trajnimit të personelit te SHPSF-së, për punonjës shërbimi për
verifikimin e sinjaleve te alarmit (grup gatshem) si dhe per përgjegjës shërbimi, ne
zbatim te udhezimit nr.130, datë 5.3.2018 Për funksionimin e Shërbimit Privat të
Sigurisë Fizike KREU III germa A.

 O.E. ka paraqitur dokument jo te plote, pasi në Vërtetimin e performances me
Nr.270/26 Prot, date 21.03.2018, nga Drejtoria e Policisë Vendore Tirane, nuk ka
paraqitur listen emerore bashkelidhur vertetimit te performaces, te punonjesve te
certifikuar.

Përsa më sipër KVO, në unanimitet vendos të s’kualifikojë ofertën e shoqërisë Trezhnjeva
me NIPT: K19303605O.

* * *
Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë Global Security sh.p.k, me adrese,
Lagja Partizani, sheshi Demokracia, Ndertesa private Nr.11, Burrel, Diber, Rruga Shemsie
Haka, Pallati 6 katesh prane Drejtorise se shitjesh KESH, Tirane, se oferta e paraqitur, me
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një vlerë të përgjithshme prej 8.163.447, 47 (tetë milion e njëqind e gjashtëdhjetë e tremije
e katërqind e dyzetë e shtatë lekë e dyzetë e shtatë qindarka) lekë, pa tvsh, është identifikuar
si oferta e suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë S.U.O.GJ “Mbreteresha Geraldine” kopjen e
nënshkruar të formularit të kontratës dhe të sigurimit të kontratës, siç parashikohet në
dokumentat e tenderit, brenda 3 (tre) ditëve nga dita e marrjes së këtij njoftimi.

Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do të
konfiskohet sigurimi i ofertës suaj dhe kontrata do t’i akordohet ofertuesit vijues në klasifikimin
përfundimtar, oferta e të cilit është dorëzuar me një vlerë të përgjithshme prej: -, siç parashikohet
në nenin 58 të ligjit për prokurimet publike nr. 9643 date 20.11.2006

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në date 21.09.2018

Ankesa: Po

(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë 20.08.2018

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR

Eliona DEMALIAJ


