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R E P 

U B L I K A  E  S H Q I P Ë R I S Ë 

MINISTRIA E SHËNDETËSISË 

QENDRA SPITALORE UNIVERSITARE "NËNË TEREZA" TIRANË 

DREJTORIA E PËRGJITHSHME 

 

Nr. _______Prot.                                           Tiranë më, ____/____/2017 

 

FORMULARI I NJOFTIMIT TË  FITUESIT 

 

Për:  Bashkimi i Operatoreve ekonomik “Flenarb” sh.p.k dhe “Myrto Security” sh.p.k me 

perfaqesues Operatorin Ekonomik “Flenarb” sh.p.k, me NIPT  K31404040G, adresë: Rruga 

“Sulejman Pasha” Pallati i Ri 9-katesh, pranë shkollës se mesme “Sinan Tafai”, Tiranë.   

 

1- Autoriteti Kontraktor: Qendra Spitalore Universitare “Nënë Tereza”, Tiranë Rr. e Dibrës 

Nr. 372, tel. 042 362627, Fax. 042 363644. 

 

2- Proçedura e prokurimit: REF-70317-03-02-2017, UP Nr. 1251 prot, datë 02.03.2017, 

Proçedure e hapur, me mjete elektronike, Sherbime. 

                                               

3- Objekti i prokurimit: “Shërbimi Privat i Sigurisë Fizike të Objekteve dhe Godinave, 

Sipërfaqeve të Gjelbërta dhe Bimësisë, të Q.S.U.T për vitin 2017” 

 

4- Fondi limit:  45,013,550.69 (dyzetë e pese milion e trembëdhjetë mijë e pesëqind e pesëdhjetë 

pike 69)  lekë pa TVSH 

 

5- Burimi i Financimit: Buxheti i Shtetit për vitin 2017. 

 

6- Afati për kryerjen e shërbimit :  nga data e neneshkrimit te kontrates deri ne daten 31.12.2017.     

 

7-  Data e zhvillimit të tenderit: 28.03.2017, ora 10:00 në: www.app.gov.al  

 

Njoftojmë se, kanë qenë pjesemarrës në  këtë proçedurë këta ofertues me vlerat përkatëse të 

ofruara: 

 

     Emri i plotë i shoqërisë             numri i NIPT-it  

 

 B.O.E “A-2000” shpsf & “SSX” shpsf 

   “ÇULLHAJ” shpsf                                                      NIPT  K02022005D 

Me oferte ekonomike në shumën prej 39,553,874.91 (tridhjete e nëntë milion e pesëqind e 

pesëdhjetë e tre mijë e tetëqind e shtatëdhjetë e katër pike 91) lekë pa TVSH. 

 

http://www.app.gov.al/
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“ARBANA” shpsf                                                             NIPT   K2130002U 

Nuk ka paraqitur oferte ekonomike. 

 

 

“AULONA POL 1” shpsf               NIPT  K26307202E 

Me oferte ekonomike me vlere 39,374,577.39 (tridhjete e nëntë milion e treqind e shtatëdhjetë e 

katër mijë e pesëqind e shtatëdhjetë e shtate pike 39) lekë pa TVSH. 

 

“DEA SECURITY” shpsf              NIPT  K51521007J 

Me oferte ekonomike me vlere 39,352,183.73 (tridhjete e nëntë milion e treqind e pesëdhjetë e 

dy mijë e njëqind e tetëdhjete e tre pike 73) leke pa TVSH. 

 

B.O.E “EUROGJICI SECURITY” shpsf & 

   “TONI SECURITY” shpsf                                                   NIPT  K31929010K 

Me oferte ekonomike në shumën prej 39,553,874.91 (tridhjete e nëntë milion e pesëqind e 

pesëdhjetë e tre mijë e tetëqind e shtatëdhjetë e katër pike 91) lekë pa TVSH. 

 

B.O.E “FIRDEUS SECURITY” shpsf & 

   “SAFE” shpsf                                                                        NIPT  G20404227H 

Me oferte ekonomike në shumën prej 39,553,874.91 (tridhjete e nëntë milion e pesëqind e 

pesëdhjetë e tre mijë e tetëqind e shtatëdhjetë e katër pike 91) lekë pa TVSH. 

 

B.O.E “FLENA RB” shpsf & 

   “MYRTO SECURITY” shpsf                                                   NIPT  K31404040G 

Me oferte ekonomike në shumën prej 39,557,494.44 (tridhjete e nëntë milion e pesëqind e 

pesëdhjetë e shtate mijë e katërqind e nëntëdhjete e katër pike 44) lekë pa TVSH. 

 

“GLOBAL SECURITY” shpsf              NIPT  K72217015V 

Me oferte ekonomike me vlere 39,553,874.91 (tridhjete e nëntë milion e pesëqind e pesëdhjetë e 

tre mijë e tetëqind e shtatëdhjetë e katër pike 91) leke pa TVSH. 

 

“INTERNATIONAL SECURITY ALBANIA” shpsf           NIPT  L02004016V 

Me oferte ekonomike me vlere 39,553,874.91 (tridhjete e nëntë milion e pesëqind e pesëdhjetë e 

tre mijë e tetëqind e shtatëdhjetë e katër pike 91) leke pa TVSH. 

 

B.O.E “LEKSI SECURITY” shpsf & 

“PLATIN SECURITY” shpsf + 

    “KEVENJO SECURITY” shpsf                                                    NIPT  L31519018N 

Me oferte ekonomike në shumën prej 39,580,448.51 (tridhjete e nëntë milion e pesëqind e 

tetëdhjete mijë e katërqind e dyzetë e tetë pike 51) lekë pa TVSH. 

 

“MANDI - 2K” shpsf                                        NIPT  K31707026S 

Me oferte ekonomike me vlere 39,553,874.91 (tridhjete e nëntë milion e pesëqind e pesëdhjetë e 

tre mijë e tetëqind e shtatëdhjetë e katër pike 91) leke pa TVSH. 
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“N.S.S” shpsf                                                                                       NIPT  J68319509H 

Me oferte ekonomike me vlere 39,553,874.91 (tridhjete e nëntë milion e pesëqind e pesëdhjetë e 

tre mijë e tetëqind e shtatëdhjetë e katër pike 91) leke pa TVSH. 

 

“NAZERI - 2000” shpsf                                                                NIPT  K31422029Q 

Me oferte ekonomike me vlere 39,553,874.87 (tridhjete e nëntë milion e pesëqind e pesëdhjetë e 

tre mijë e tetëqind e shtatëdhjetë e katër pike 87) leke pa TVSH. 

 

“O K T A P U S” shpsf                                                                 NIPT  K31515076S 

Me oferte ekonomike me vlere 39,553,874.91 (tridhjete e nëntë milion e pesëqind e pesëdhjetë e 

tre mijë e tetëqind e shtatëdhjetë e katër pike 91) leke pa TVSH. 

 

“OKTAPUS 1 SECURITY” shpsf                                                    NIPT  K72002014B 

Me oferte ekonomike me vlere 39,553,874.82 (tridhjete e nëntë milion e pesëqind e pesëdhjetë e 

tre mijë e tetëqind e shtatëdhjetë e katër pike 82) leke pa TVSH. 

 

Operatoret e skualifikuar janë: 

 

B.O.E “A-2000” shpsf &  “ÇULLHAJ” shpif & “SSX” shpsf 

 

Nga shqyrtimi i kësaj oferte në mbështetje me nenin 53 të Ligjit 9643, datë 20.11.2006, “Për 

Prokurimin publik” i ndryshuar si dhe dokumentave të tenderit të miratuara, u konstatua se 

oferta operatorit ekonomik “A2000” sh.p.k + “Cullhaj” shpsf + “SSX” shpsf nuk është në 

përputhje me kërkesat e tenderit dhe udhezimet perkatese te logaritjes se kostots ligjore, duke e 

cilësuar si ofertë të pa vlefshme. 

 

“ARBANA” shpsf 
 

Nga shqyrtimi i kësaj oferte në mbështetje me nenin 53 të Ligjit 9643, datë 20.11.2006, “Për 

Prokurimin publik” i ndryshuar si dhe dokumentave të tenderit të miratuara, u konstatua se 

oferta operatorit ekonomik “ARBANA” sha nuk është në përputhje me kërkesat e tenderit, 

duke e cilësuar si ofertë të pa vlefshme. 

 

“AULONA POL 1” shpsf 

 

Nga shqyrtimi i kësaj ofertë, në mbështetje me nenin 53 të Ligjit 9643, datë 20.11.2006, “Per 

Prokurimin Publik”, i ndryshuar  si dhe dokumentave të tenderit të miratuara, u konstatua se 

oferta e operatorit ekonomik “AULONA POL 1” shpsf nuk është në përputhje me kërkesat e 

tenderit dhe udhezimet perkatese te logaritjes se kostots ligjore, duke e cilesuar  si  ofertë të  

pavlefshme. 
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“DEA SECURITY” shpif 

 

Nga shqyrtimi i kësaj ofertë, në mbështetje me nenin 53 të Ligjit 9643, datë 20.11.2006, “Per 

Prokurimin Publik”, i ndryshuar  si dhe dokumentave të tenderit të miratuara, u konstatua se 

oferta e operatorit ekonomik “DEA SECURITY” shpsf nuk është në përputhje me kërkesat e 

tenderit dhe udhezimet perkatese te logaritjes se kostots ligjore, duke e cilesuar  si  ofertë të  

pavlefshme. 

 

B.O.E “EUROGJICI SECURITY” shpsf &  “TONI SECURITY” shpsf 

 

Nga shqyrtimi i kësaj oferte në mbështetje me nenin 53 të Ligjit 9643, datë 20.11.2006, “Për 

Prokurimin publik” i ndryshuar si dhe dokumentave të tenderit të miratuara, u konstatua se oferta 

operatorit ekonomik “EUROGJICI SECURITY” shpsf & “TONI SECURITY” shpsf nuk 

është në përputhje me kërkesat e tenderit dhe udhezimet perkatese te logaritjes se kostots 

ligjore, duke e cilësuar si ofertë të pa vlefshme. 

 

B.O.E “FIRDEUS SECURITY” shpsf & “SAFE” shpsf 

 

Nga shqyrtimi i kësaj oferte në mbështetje me nenin 53 të Ligjit 9643, datë 20.11.2006, “Për 

Prokurimin publik” i ndryshuar si dhe dokumentave të tenderit të miratuara, u konstatua se oferta 

e Bashkimit te Operatoreve Ekonomik “FIRDEUS SECURITY” shpsf & “SAVE” shpsf nuk 

është në përputhje me kërkesat e tenderit dhe udhezimet perkatese te logaritjes se kostots 

ligjore, duke e cilësuar si ofertë të pa vlefshme. 

 

“GLOBAL SECURITY” shpsf 

 

Nga shqyrtimi i kësaj ofertë, në mbështetje me nenin 53 të Ligjit 9643, datë 20.11.2006, “Per 

Prokurimin Publik”, i ndryshuar  si dhe dokumentave të tenderit të miratuara, u konstatua se oferta 

e operatorit ekonomik “GLOBAL SECURITY” shpsf nuk është në përputhje me kërkesat e 

tenderit dhe udhezimet perkatese te logaritjes se kostots ligjore, duke e cilesuar  si  ofertë të  

pavlefshme. 

 

“INTERNATIONAL SECURITY ALBANIA” shpsf 

 

Nga shqyrtimi i kësaj ofertë, në mbështetje me nenin 53 të Ligjit 9643, datë 20.11.2006, “Per 

Prokurimin Publik”, i ndryshuar  si dhe dokumentave të tenderit të miratuara, u konstatua se oferta 

e operatorit ekonomik “INTERNATIONAL SECURITY ALBANIA” shpsf nuk është në 

përputhje me kërkesat e tenderit dhe udhezimet perkatese te logaritjes se kostots ligjore, 

duke e cilesuar  si  ofertë të  pavlefshme. 
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B.O.E “LEKSI SECURITY” shpsf & “PLATIN SECURITY” shpsf + “KEVENJO 

SECURITY” shpsf 

 

Nga shqyrtimi i kësaj ofertë, në mbështetje me nenin 53 të Ligjit 9643, datë 20.11.2006, “Per 

Prokurimin Publik”, i ndryshuar  si dhe dokumentave të tenderit të miratuara, u konstatua se oferta 

e Bashkimit te Operatoreve Ekonomike “LEKSI SECURITY” shpsf + “PLATIN SECURITY” 

shpsf + “KEVENJO SECURITY” shpsf nuk është në përputhje me kërkesat e tenderit dhe 

udhezimet perkatese te logaritjes se kostots ligjore, duke e cilesuar  si  ofertë të  pavlefshme. 

 

“MANDI - 2K” shpsf 

 

Nga shqyrtimi i kësaj ofertë, në mbështetje me nenin 53 të Ligjit 9643, datë 20.11.2006, “Per 

Prokurimin Publik”, i ndryshuar  si dhe dokumentave të tenderit të miratuara, u konstatua se oferta 

e operatorit ekonomik “MANDI 2K” shpsf nuk është në përputhje me te gjitha kërkesat e 

tenderit dhe udhezimet perkatese te logaritjes se kostots ligjore, duke e cilesuar  si  ofertë të  

pavlefshme. 

 

“N.S.S” shpsf 

 

Nga shqyrtimi i kësaj ofertë, në mbështetje me nenin 53 të Ligjit 9643, datë 20.11.2006, “Per 

Prokurimin Publik”, i ndryshuar  si dhe dokumentave të tenderit të miratuara, u konstatua se oferta 

e operatorit ekonomik “N.S.S” shpsf nuk është në përputhje me te gjitha kërkesat e tenderit 

dhe udhezimet perkatese te logaritjes se kostots ligjore, duke e cilesuar  si  ofertë të  

pavlefshme. 

 

“NAZERI - 2000” shpsf 

 

Nga shqyrtimi i kësaj ofertë, në mbështetje me nenin 53 të Ligjit 9643, datë 20.11.2006, “Per 

Prokurimin Publik”, i ndryshuar  si dhe dokumentave të tenderit të miratuara, u konstatua se oferta 

e operatorit ekonomik “NAZERI 2000” shpsf nuk është në përputhje me te gjitha kërkesat e 

tenderit dhe udhezimet perkatese te logaritjes se kostots ligjore, duke e cilesuar  si  ofertë të  

pavlefshme. 

 

“O K T A P U S” shpsf 

 

Nga shqyrtimi i kësaj ofertë, në mbështetje me nenin 53 të Ligjit 9643, datë 20.11.2006, “Per 

Prokurimin Publik”, i ndryshuar  si dhe dokumentave të tenderit të miratuara, u konstatua se 

oferta e operatorit ekonomik “OKTAPUS” shpsf nuk është në përputhje me te gjitha 

kërkesat e tenderit dhe udhezimet perkatese te logaritjes se kostots ligjore, duke e cilesuar  

si  ofertë të  pavlefshme. 

 

 

 

“OKTAPUS 1 SECURITY” shpsf 
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Nga shqyrtimi i kësaj ofertë, në mbështetje me nenin 53 të Ligjit 9643, datë 20.11.2006, “Per 

Prokurimin Publik”, i ndryshuar  si dhe dokumentave të tenderit të miratuara, u konstatua se 

oferta e operatorit ekonomik “OKTAPUS 1 SECURITY” shpsf nuk është në përputhje me te 

gjitha kërkesat e tenderit dhe udhezimet perkatese te logaritjes se kostots ligjore, duke e 

cilesuar  si  ofertë të  pavlefshme. 

 

* * * 

Duke iu referuar proçedurës së lartpërmendur, informojmë Bashkimin e Operatoreve Ekonomik 

“Flenarb” sh.p.k dhe “Myrto Security” sh.p.k se oferta e paraqitur me një vlere prej 

39,557,494.44 (tridhjete e nëntë milion e pesëqind e pesëdhjetë e shtate mijë e katërqind e 

nëntëdhjete e katër pike 44)  lekë pa TVSH është identifikuar si ofertë e suksesshme. 

 

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Qendrës Spitalore Universitare “Nënë Tereza”, me 

adresë “Rruga e Dibrës”, Nr. 372, Tiranë, sigurimin e kontrates, siç parashikohet në dokumentat e 

tenderit, brenda 5 (pesë) ditëve nga dita e marrjes/ publikimit të këtij njoftimi..  

 

Njoftimi i Klasifikimit është bërë më datë 12.04.2017. 

 

Ankesa:  Ka pasur. Gjatë afatit ligjor te ankimimit te vendimit te AK nga operatoret ekonomike 

pjesëmarrës në tender në mbështetje të pikes 6 e ne vijim te nenit 63 të Ligjit 9643, datë 20.11.2006 

“Për Prokurimin Publik”,i ndryshuar si dhe te nenit 78 te VKM-se nr.914, datë 29.12.2014“Për 

Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik” jane paraqitur per dijeni prane AK ankesat 

drejtuar KPP si me poshte:  

 Ankese nr.2100 prot, date 02.05.2017 nga operatori ekonomik “Eurogjici-Security” shpk 

 Ankese nr.2095 prot, date 02.05.2017 nga operatori ekonomik “Nazeri 2000” shpk 

 

Komisioni i Prokurimit Publik, me Vendimin nr.850/1 Prot, date 03.05.2017 (protokolluar ne 

QSUT me nr.2178 prot, date 05.05.2017 ka urdheruar pezullimin e procedures deri ne momentin 

e shqyrtimit te ankesave te paraqitura.  

 

Autoriteti Kontraktor me shkresen nr.1251/7 prot, date 08.05.2017 ka pezulluar porceduren e 

prokurimit.  

 

Komisioni i Prokurimit Publik, me Vendimin nr.408/2017 (protokolluar ne QSUT me nr.2743 

prot, date 09.06.2017) ka vendosur te mos e pranoje ankesen e paraqitur nga Operatorit Ekonomik 

“Eurogjici-Security” shpk  dhe te Operatorit Ekonomik “Nazeri 2000” shpk duke lejuar AK te 

vazhdoje hapat e metejshem te procedures se prokurimit.   

 

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR 

 

Enkelejdi JOTI 


