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R E P U B L I K A E S H Q I P Ë R I S Ë

BASHKIA TIRANË

FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORËVE EKONOMIKË TË SUKSESSHËM NË
MARRËVESHJEN KUADËR

Datë: 06.01.2020

Për: “Global Security” shpk, pjesë e Bashkimit të Operatorëve ekonomik “Global Security”
shpk, “ELEKTROSEK” shpk dhe “PORT CONSTRUCTION” shpk”

Adresa: Rruga Shemsie Haka, Pallati 6 katesh pranë Drejtorisë së shitjes Kesh, Tiranë.

* * *

Procedura e prokurimit: “Procedurë e hapur mbi kufirin e lartë monetar” - “Marrëveshje kuadër

me një operator ekonomik”

Numri i referencës së procedurës/lotit REF-40502-10-22-2019

Përshkrim i shkurtër i kontratës:

Objekti i prokurimit: “Shërbime të integruara sigurie për godinat, në institucionet e arsimit

parashkollor e shkollor dhe institucionet e tjera të Bashkisë Tiranë”

Fondi limit: 414.844.706 (katërqind e katërmbëdhjetë milion e tetëqind e dyzetë e katër mijë e
shtatëqind e gjashtë) lekë pa tvsh

Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin: Afati kohor i ofrimit të shërbimit, do të
jetë për një periudhë kohore 36 (tridhjetë e gjashtë) muaj/ 3 (tre) vjet, duke filluar nga data e lidhjes së
marrëveshjes kuadër.

Burimi i financimit: vënë në dispozicion nga të ardhurat e Bashkisë Tiranë, me anë të VKB nr 49 dt
03.05.2019 për një shtesë dhe disa ndryshime në vendimin e Këshillit Bashkiak Nr. 159, datë
21.12.2018, për “Miratimin e Programit buxhetor afatmesëm 2019 – 2021 dhe detajimin e buxhetit të
Bashkisë së Tiranës për vitin 2019”.

Data e zhvillimit të procedurës së prokurimit: 24/12/2019, Ora: 12:00

Publikime të mëparshme: Buletini i Njoftimeve Publike Nr 43 datë 28.10.2018.

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

Njoftojmë se, kanë qenë pjesëmarrës në procedurë këta operatorë ekonomikë me vlerat përkatëse të
ofruara:

1. Operatori ekonomik “EUROGJICI-SECURITY” shpk, NUIS K31929010K
Vlera e ofertës– 0 (zero) lekë Nuk ka paraqitur ofertë ekonomike
2. Operatori ekonomik “I.S.S (INTEGRATED SECURITY SOLUTIONS)” shpk, NUIS
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L92230027U
Vlera e ofertës– 0 (zero) lekë Nuk ka paraqitur ofertë ekonomike
3. BOE “Global Security” shpk, NUIS K72217015V, “ELEKTROSEK” shpk NUIS L12122013A,
“PORT CONSTRUCTION” shpk NUIS L01306513V
Vlera e ofertës pa TVSH– 414.662.400 (katërqind e katërmbëdhjetë milion e gjashtëqind e
gjashtëdhjetë e dy mijë e katërqind) lekë
Vlera e ofertës me tvsh– 497.594.880 (katërqind e nëntëdhjetë e shtatë milion e pesëqind e nëntëdhjetë
e katër mijë e tetëqind e tetëdhjetë) lekë
4. Operatori ekonomik “MYRTO SECURITY” shpk, NUIS K23323401N
Vlera e ofertës– 0 (zero) lekë Nuk ka paraqitur ofertë ekonomike
5. Operatori ekonomik “International Security Albania” sh.p.k, NUIS L02004016V
Vlera e ofertës pa TVSH– 414.808.128 (katërqind e katërmbëdhjetë milion e tetëqind e tetë mijë e
njëqind e njëzetë e tetë) lekë
Vlera e ofertës me tvsh– 497.769.753,6 (katërqind e nëntëdhjetë e shtatë milion e shtatëqind e
gjashtëdhjetë e nëntë mijë e shtatëqind e pesëdhjetë e tre, presje gjashtë) lekë

Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhëm:

1. Operatori ekonomik “EUROGJICI-SECURITY” shpk, NUIS K31929010K
2. Operatori ekonomik “I.S.S (INTEGRATED SECURITY SOLUTIONS)” shpk, NUIS
L92230027U
3. Operatori ekonomik “MYRTO SECURITY” shpk, NUIS K23323401N
4. Operatori ekonomik “International Security Albania” sh.p.k, NUIS L02004016V
Perkatësisht për arsyet e mëposhtme:

1. Oferta e paraqitur nga Operatori ekonomik “EUROGJICI-SECURITY” shpk

Vlera e ofertës– 0 (zero) lekë Nuk ka paraqitur ofertë ekonomike
Pas hapjes së ofertave, Komisioni i Vlerësimit të Ofertave konstatoi se shoqëria “Eurogjici Security”
shpk nuk ka paraqitur në sistemin elektronik dokumentacionin e plotë ligjor e teknik dhe oferten
ekonomike të kërkuar tek kriteret e vecanta për kualifikim pjesë përbërëse e dokumenteve të tenderit
për këtë procedurë.
Për sa më sipër, Operatori Ekonomik “Eurogjici Security” shpk s’kualifikohet pasi nuk ka paraqitur
dokumentacionin e plotë ligjor, teknik dhe ekonomik, kërkesa këto të përcaktuara në Kriteret e
Përgjithshme të Kualifikimit dhe Kriteret e Veçanta të Kualifikimit të dokumenteve standarte të
tenderit për këtë procedurë.
Komisioni i Vlerësimit të Ofertave nga shqyrtimi i kësaj oferte në mbështetje të pikës 5, të nenit 53, të
Ligjit 9643, datë 20.11.2006, për “Prokurimin publik”, i ndryshuar dhe mbështetje të Kreu VII, neni
66, pika 3, të VKM nr.914, datë 29.12.2014 për “Miratimin e rregullave të prokurimit publik”, e
shpall të pavlefshme këtë ofertë pasi nuk plotëson kërkesat e përcaktuara në dokumentet e tenderit.

2. Oferta e paraqitur nga Operatori ekonomik “I.S.S (INTEGRATED SECURITY
SOLUTIONS)” shpk

Vlera e ofertës– 0 (zero) lekë Nuk ka paraqitur ofertë ekonomike
Pas hapjes së ofertave, Komisioni i Vlerësimit të Ofertave konstatoi se shoqëria “I.S.S (INTEGRATED
SECURITY SOLUTIONS)” nuk ka paraqitur në sistemin elektronik dokumentacionin e plotë ligjor e
teknik dhe oferten ekonomike të kërkuar tek kriteret e vecanta për kualifikim pjesë përbërëse e
dokumenteve të tenderit për këtë procedurë.
Për sa më sipër, Operatori Ekonomik “I.S.S (INTEGRATED SECURITY SOLUTIONS)” shpk
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s’kualifikohet pasi nuk ka paraqitur dokumentacionin e plotë ligjor, teknik dhe ekonomik kërkesa këto
të përcaktuara në Kriteret e Përgjithshme të Kualifikimit dhe Kriteret e Veçanta të Kualifikimit të
dokumenteve standarte të tenderit për këtë procedurë.

Komisioni i Vlerësimit të Ofertave nga shqyrtimi i kësaj oferte në mbështetje të pikës 5, të nenit 53, të
Ligjit 9643, datë 20.11.2006, për “Prokurimin publik”, i ndryshuar dhe mbështetje të Kreu VII, neni
66, pika 3, të VKM nr.914, datë 29.12.2014 për “Miratimin e rregullave të prokurimit publik”, e
shpall të pavlefshme këtë ofertë pasi nuk plotëson kërkesat e përcaktuara në dokumentet e tenderit.

3. Oferta e paraqitur nga Operatori ekonomik “MYRTO SECURITY” shpk

Vlera e ofertës– 0 (zero) lekë Nuk ka paraqitur ofertë ekonomike
Pas hapjes së ofertave, Komisioni i Vlerësimit të Ofertave konstatoi se shoqëria “MYRTO
SECURITY” shpk nuk ka paraqitur në sistemin elektronik dokumentacionin e plotë ligjor e teknik dhe
oferten ekonomike të kërkuar tek kriteret e vecanta për kualifikim pjesë përbërëse e dokumenteve të
tenderit për këtë procedurë.
Për sa më sipër, Operatori Ekonomik “MYRTO SECURITY” shpk s’kualifikohet pasi nuk ka paraqitur
dokumentacionin e plotë ligjor, teknik dhe ekonomik, kërkesa këto të përcaktuara në Kriteret e
Përgjithshme të Kualifikimit dhe Kriteret e Veçanta të Kualifikimit të dokumenteve standarte të
tenderit për këtë procedurë.
Komisioni i Vlerësimit të Ofertave nga shqyrtimi i kësaj oferte në mbështetje të pikës 5, të nenit 53, të
Ligjit 9643, datë 20.11.2006, për “Prokurimin publik”, i ndryshuar dhe mbështetje të Kreu VII, neni
66, pika 3, të VKM nr.914, datë 29.12.2014 për “Miratimin e rregullave të prokurimit publik”, e
shpall të pavlefshme këtë ofertë pasi nuk plotëson kërkesat e përcaktuara në dokumentet e tenderit.

4. Oferta e paraqitur nga Operatori ekonomik “International Security Albania” sh.p.k

Vlera e ofertës pa TVSH– 414.808.128 (katërqind e katërmbëdhjetë milion e tetëqind e tetë mijë e
njëqind e njëzetë e tetë) lekë
Vlera e ofertës me tvsh– 497.769.753,6 (katërqind e nëntëdhjetë e shtatë milion e shtatëqind e
gjashtëdhjetë e nëntë mijë e shtatëqind e pesëdhjetë e tre, presje gjashtë) lekë

Operatori ekonomik “International Security Albania” sh.p.k nuk ka paraqitur në sistemin elektronik
(SPE):
Sigurimi i ofertes, sipas Shtojcës 3, sipas pikës 2 kriteret e veçanta të kualifikimit
Kopje të çertifikuara të bilanceve të 2 (dy) viteve te fundit (2017, 2018) të paraqitur në autoritetet
përkatëse, Dega e Tatim Taksave të konfirmuara nga ky autoritet, sipas pikes 3.2.2 të Kapacitetit
ekonomik dhe financiar.
Xhiro mesatare vjetore e deklaruar nga OE nuk përmbush kërkesën: …… ku vlera mesatare e se ciles
duhet te jete jo me e vogel se 40% e fondit limit.
Nuk përmbush kriteret sipas pikës 3.3 të Kapaciteti teknik:  
Vèrtetimi i realizimit të kontratës e paraqitur për përmbushjen e pikes 3.3.1 Kapaciteti teknik, nuk
përmbush kërkesën: .................. kontratë me natyrë të ngjashme të kryera gjatë tre viteve të fundit,
me vlerë jo me pak se 35% e vlerës së përllogaritur të kontratës që prokurohet”.

….dhe nuk ka paraqitur asnjë dokumentacion tjetër teknik të kërkuar në kriteret e vecanta per
kualifikim pjesë përbërëse e dokumentave standarte të tenderit.

Për sa më sipër, Operatori Ekonomik shoqëria “International Security Albania” sh.p.k s’kualifikohet
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pasi nuk ka paraqitur dokumentacionin e plotë ligjor, teknik dhe ekonomik kërkesa këto të përcaktuara
në Kriteret e Përgjithshme të Kualifikimit dhe Kriteret e Veçanta të Kualifikimit, e dokumenteve
standarte të tenderit për këtë procedurë.

Komisioni i Vlerësimit të Ofertave nga shqyrtimi i kësaj oferte në mbështetje të pikës 5, të nenit 53, të
Ligjit 9643, datë 20.11.2006, për “Prokurimin publik”, i ndryshuar dhe mbështetje të Kreu VII, neni
66, pika 3, të VKM nr.914, datë 29.12.2014 për “Miratimin e rregullave të prokurimit publik”, e
shpall të pavlefshme këtë ofertë pasi nuk plotëson kërkesat e përcaktuara në dokumentet e tenderit.

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë se jane identifikuar si operatorë ekonomikë
të suksesshëm:

1. Bashkimi i Operatorëve Ekonomik “Global Security” shpk, NUIS K72217015V,
“ELEKTROSEK” shpk NUIS L12122013A, “PORT CONSTRUCTION” shpk NUIS
L01306513V
Vlera e ofertës pa TVSH– 414.662.400 (katërqind e katërmbëdhjetë milion e gjashtëqind e
gjashtëdhjetë e dy mijë e katërqind) lekë
Vlera e ofertës me TVSH– 497.594.880 (katërqind e nëntëdhjetë e shtatë milion e pesëqind e
nëntëdhjetë e katër mijë e tetëqind e tetëdhjetë) lekë

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqiteni pranë Drejtorisë së Prokurimeve, Bashkia e Tiranës, Sheshi
Skënderbej, Nd. 2, Kodi postar 1001, Tiranë, brenda 30 (tridhjetë) ditëve nga dita e marrjes/publikimit
të këtij njoftimi për të lidhur draft marrëveshjen.

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 27.12.2019

Ankesa: Gjatë afatit ligjor për pritjen e ankesave nga shoqëritë pjesëmarrëse në tender në mbështetje të
Nenit 63 të Ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik” (i ndryshuar) si dhe në bazë të
Kreut X, Neni 78 të VKM-së Nr. 914 datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit
publik” (i ndryshuar), pranë Autoritetit Kontraktor, Bashkia Tiranë, nuk është paraqitur asnjë
ankesë.


