
 

Shtojca 15      

   

 

[ Shtojcë për t’u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor në rastin e marrëveshjes kuadër] 

 

FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORËVE EKONOMIKË TË SUKSESSHËM NË 

MARRËVESHJEN KUADËR 

 

 [Data  03.02.2021] 

 

Për: [SHRSF“Kumria 1 ”Lagjia 11 Nentori, Rruga Shefqet Daiu,banese private nr.21  Elbasan 

 

* * * 

Procedura e prokurimit:” Tender i hapur”sherbime- Marrëveshje  Kuadër 

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-77112-10-29-2020 

 Përshkrim i shkurtër i kontratës: [Sasia ose qëllimi dhe kohëzgjatja e kontratës] Sherbimi privat i  

sigurisë fizike ” Marrëveshje  Kuadër – me nje operator ekonomik ku të gjitha kushtet janë të  

përcaktuara - me kohezgjatje me afat 24 muaj. 

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet)Buletini Njoftimeve Publike (Data 02.11 2020][Numri 94] 

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 shumatoren e 

çmimeve për njësi të ofruar/ me vlerat përkatëse të ofruara: 

1.”Nazeri 2000” shpk Tirane     K31422029Q 

Emri i plotë i shoqërisë             numri i NIPT-it 

Vlera ofertes 12.635.673,52 (dymbedhjetemilionegjashteqindetridhjeteepesemijeegjashteqindeshtate 

dhjeteetrepikpesedhjeteedy) lekē pa TVSH 

2.”Kumria 1” shpk Elbasan        K32712210C         

Emri i plotë i shoqërisë             numri i NIPT-it 

Vlera ofertes 12.635.673.52 (dymbedhjetemilionegjashteqindetridhjeteepesemijeegjashteqindeshtate 

dhjeteetrepikpesedhjeteedy) lekē pa TVSH 

 (me numra dhe fjale) 

Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhëm: 

1. SHRSF“Nazeri 2000 ”shpk Rruga e Kavajes qndra Center Kulla H ap.27 Tirane 

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme: 

SHRSF“Nazeri 2000” Rruga e Kavajes qndra Center Kulla H ap.27 Tirane 

Se pari:Nuk plotëson kërkesën për kualifikim kriterin 2.3 kapaciteti teknik, pika 2.3.4,pasi nga 

dukumentacioni :Akt-administrativ me titull “Performanca e subjektit” viti 2020,lëshuar nga DV e 

Policisë Elbasan,të paraqitur nga subjekti nëpërmjet SPE,nuk arrini të provoni se ka grup të gatshëm 

24 orë (tre turne) me nga 2 punonjës për çdo turn,sikurse është kërkuar në DST,duke mos plotësuar 

kërkesat e kritereve të veçanta të kualifikimit. 

Se dyti:Nuk plotëson kërkesën për kualifikim  kriterin 2.3 kapaciteti teknik pika 2.3.4,pasi nga 

dukumentacioni :Akt-administrativ me titull “Performanca e subjektit” viti 2020,lëshuar nga DPQ 

Elbasan,të paraqitur nga subjekti nëpërmjet SPE,nuk arrini të provoni qe “të mos ketë marrë masë 
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administrative për operatorin ekonomik (Titullar dhe drejtues teknik) për vitet 2018-2019”,pasi 

“Performanca e subjektit”,nr.7169 prot ,date 10.11.2020,nuk ka të përcaktuar shprehimisht periudhën 

kohore për të cilën kërkohet informacioni  referuar kriterit të sipërpërmendur dhe të përcaktuar  në 

dokumentat e tenderit.Pra nuk plotëson kërkesat e autoritetit kontraktor dhe nuk mund të 

konsiderohet vertetim i vlefshëm 

* * * 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë se jane identifikuar si operatorë 

ekonomikë të suksesshëm: 

1.”Kumria 1” shpk Elbasan        K32712210C         

Emri i plotë i shoqërisë             numri i NIPT-it 

Vlera ofertes 12.635.673.52 (dymbedhjetemilionegjashteqindetridhjeteepesemijeegjashteqindeshtate 

dhjeteetrepikpesedhjeteedy) lekē pa TVSH 

 

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqiteni pranë [Drejtorise te Sherbimit Spitalor Librazhd me adrese 

Rruga “Jakup Biçaku “ Librazhd  ], brenda 20 (njezet) ditëve nga dita e marrjes/publikimit të këtij 

njoftimi për të lidhur draft marrëveshjen. 

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 10.12.2020 

Ankesa: ka ose jo Eshte ankimuar shoqeria Nazeri 2000 me daten 16.12.2020. 

(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë Eshte dhene pergjigje date 21.12.2020 

Eshte ankimuar ne KPP i cili eshte shprehur me vendimin nr 54/2021,date 29.01.2021 

 

TITULLARI AUTORITETIT KONTRAKTUAL 

 

                                D R E J T O R I 

 

                                  Bledar Hima 

 


