
REPUBLIKA E SHQIPËRISË
MINISTRIA E SHËNDETËSISË DHE E MBROJTJES SOCIALE

DREJTORIA E SHERBIMIT SPITALOR
KOLONJE

ADRESA :Rruga “Ahmet BEKTASHI” Poliklinika kati i trete, Erseke & fax: +355 812 2416

FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORËVE EKONOMIKË TË
SUKSESSHËM NË MARRËVESHJEN KUADËR

[Nr/Prot. 21 ]

[Data: 25.03.2019]

Per: “SECURITY-KORCA”, sh.p.s.f perfaqesuar nga Geraldo MUCO.

Adresa: Lagja 10.Rruga Studenti.Nr.23

NIPT L43907002H

* * *

Procedura e prokurimit: Procedure e Kerkese per propozime – prokurim me
mjete elektronike sherbime.

Numri i referencës së procedurës/lotit REF-08979-02-18-2019

Përshkrim i shkurtër i kontratës: [Sasia, objekti , kohëzgjatja e kontratës etj]

“Sherbim me roje private te Spitalit Kolonje me 1 vend roje ne 24 ore, 5 roje me tre
turne”- marveshje Kuader- me 1 operator ekonomik ku te gjitha kushtet jane te
percaktuara –me afat 12 muaj.

Fondi limit i marrveshjes kuader (çmimi per njesi vlera ditore per nje roje): 1,738
(njemije e shtateqind e tyridhjete e tete) leke pa TVSH, ose 2,086 (dymije e tetedhjete
e gjashte) leke me TVSH, ku fondi limit nenkupton totalin e cmimeve te
perllogaritura per njesi, referuar pikes 7.3 te Udhezimit nr 6, date 16.01.2018 “Per
proceduren e marrveshjes kuader dhe zhvillimin e saj me mjete elektronike” te
Agjencise se Prokurimit Publik”
Vlera e pritshme e kontratave qe mund te lidhen gjate gjithe periudhes se marrveshjes
kuader (ne total): 3,158,922 (tremilion e njeqind e pesedhjete e tete mije e nenteqind
e njezete e dy) leke pa TVSH, ose 3,790,706 (tremilion e shtateqind e nentedhjete
mije e shtateqind e gjashte) leke me TVSH, vënë në dispozicion nga Buxheti i Shtetit.

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

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



Njoftojmë se, kanë qenë pjesëmarrës në procedurë këta operatorë ekonomikë, me
shumatoren e çmimeve për njësi të ofruar/ me vlerat përkatëse të ofruara:

1.OE “Security Korca”, sh.p.s.f NIPTL43907002H

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Adresa: Lagja 10.Rruga Studenti.Nr.23

Shumatorja e çmimeve për njësi të ofruar/vlera Per çmimin per njesi per nje roje ne
dite ne vleren prej 1,737.9 (njemije e shtatqind e tridhjete shtate 90%) pa TVSH, ose
2,085.48 (dymije e tetdhjeteepese e 48%) leke me TVSH, ose per vleren totale per
periudhen 12 MUAJ sherbim, prej 3,158,288.45 (tremilione e njeqinde pesdhjetetete
mije e dyqindetetdhjete e tete e 45% ) leke pa TVSH, ose 3,789,949.14 (Tre milione e
shtatqind e tetdhjet e nente emije e ndntqinde dyzetenente e 14%) leke me TVSH, e
pasqyruar ne tabelen si me poshte.

Nr Subjekti ofertues Cmimi lek pa
TVSH/dite/roje

Vlera lek pa TVSH/roje
ne muaj

Vlera lek pa
TVSH/4.98
roje/muaj

Vlera totale lek pa
TVSH per 12 Muaj

1 SECURITY-KORCA 1,737.9 52,849.53 263,190.70 3,158,288.45

1.OE “NAZERI”, 2000 SHPSF NIPTK31422029Q

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Adresa: Rruga e Kavajes ,Qendra Condor, kati II Tirane

Shumatorja e çmimeve për njësi të ofruar/vlera Per çmimin per njesi per nje roje ne
dite ne vleren prej 1,737,868 (njemije e shtatqind e tridhjete shtate e 868%) pa
TVSH, ose 2,085.44 (dumijee tetdhjetepese 44%) leke me TVSH, ose per vleren
totale per periudhen 12 MUAJ sherbim, prej 3,158,922 (tremilone e njeqinde
pesdhjetetete mije e nentqind e nezetedy) leke pa TVSH, ose 3,790,706.4 (tremilone e
shtatqind e nentdhjete mije e shtatqind e 4%) leke me TVSH, e pasqyruar ne tabelen
si me poshte.

Nr Subjekti ofertues Cmimi lek pa
TVSH/dite/roje

Vlera lek pa TVSH/roje
ne muaj

Vlera lek pa
TVSH/4.98
roje/muaj

Vlera totale lek pa
TVSH per 12 Muaj

1 Nazeri-200 shpsf 1,737.868 52,860.14 263,243.5 3,158,922

Janë skualifikuar operatori ekonomik i mëposhëm:

 Nuk ka ofertues te skualifikuar

* * *
Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë se eshte identifikuar si
operator ekonomik i suksesshëm:

1.OE “Security Korca”, sh.p.s.f NIPTL43907002H

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Adresa: Lagja 10.Rruga Studenti.Nr.23



Shumatorja e çmimeve për njësi të ofruar/vlera Per çmimin per njesi per nje roje ne
dite ne vleren prej 1,737.9 (njemije e shtatqind e tridhjete shtate 90%) pa TVSH, ose
2,085.48 (dymije e tetdhjeteepese e 48%) leke me TVSH, ose per vleren totale per
periudhen 12 MUAJ sherbim, prej 3,158,288.45 (tremilione e njeqinde pesdhjetetete
mije e dyqindetetdhjete e tete e 45% ) leke pa TVSH, ose 3,789,949.14 (Tre milione e
shtatqind e tetdhjet e nente emije e ndntqinde dyzetenente e 14%) leke me TVSH, e
pasqyruar ne tabelen si me poshte.

Nr Subjekti ofertues Cmimi lek pa
TVSH/dite/roje

Vlera lek pa TVSH/roje
ne muaj

Vlera lek pa
TVSH/4.98
roje/muaj

Vlera totale lek pa
TVSH per 12 Muaj

1 SECURITY-KORCA 1,737.9 52,849.53 263,190.70 3,158,288.45

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqiteni pranë [Drejtorise se Sherbimit Spitalor
Kolonje) brenda 5 (pese) ditëve nga dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi për të
lidhur draft marrëveshjen.

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 08.03.2019

Ankesa: ka ose jo Po Patur
(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë Nr.85 date 13.03.2019 konfirmuar 14.03.2019.

[Titullari i autoritetit kontraktor]

_____________
Valter DILO


