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POSTA SHQIPTARE SH.A

Nr.______Prot Tiranë, më ___/___/ 2020

FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORIT EKONOMIK TË
SUKSESSHËM NË MARRËVESHJEN KUADËR

Dt. 18.03.2020

Për: Operatori ekonomik “Eurogjici-Security” sh.p.k. me Nipt K31929010K

Adresa: Rruga “Adem Jashari”, lagjia nr. 8, ndërtesa 4, hyrja 10, ap 3, Njësia Bashkiake

nr. 5, Tiranë

* * *

Procedura e prokurimit: Referuar Urdhërit të Prokurimit Nr. 42 datë 29.10.2019 me

objekt: Loti i II-të: “Shërbimi i ruajtjes së objekteve dhe personelit me roje të

kategorisë 1.3.A” Qarku Tiranë, Qarku Elbasan Marrëveshje Kuadër - me një operator

ekonomik ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara - me afat për 2 vite”; me fond limit

28.929.977.87 (njëzet e tetë milion e nëntëqind e njëzet e nëntë mijë e nëntëqind e

shtatëdhjetë e shtatë pikë tetëdhjetë e shtatë) lekë pa T.V.SH., të vëna në dispozicion nga të

ardhurat e Shoqërisë “Posta Shqiptare” sh.a.,,me procedurë “E hapur”, me mjete

elektronike e cila u zhvillua më datë 02.12.2019, ora 10:00. [Referenca e dosjes nga

autoriteti kontraktor]

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-41459-10-29-2019

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Shërbimi i ruajtjes së objekteve dhe personelit me

roje të kategorisë 1.3.A” Qarku Tiranë, Qarku Elbasan;

Fondi Limit: 28.929.977.87 (njëzet e tetë milion e nëntëqind e njëzet e nëntë mijë e

nëntëqind e shtatëdhjetë e shtatë pikë tetëdhjetë e shtatë) lekë pa T.V.SH.,

Burimi i financimit: Financuar nga të ardhurat e shoqërisë Posta Shqiptare sh.a.

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

favorshme;

Data e zhvillimit të procedurës së prokurimit: 02.12.2019, ora 10:00

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike Datë 04.11.2019

[44 ]

Njoftojmë se, ka qenë pjesëmarrës në procedurë këta ofertues me vlerat përkatëse të

ofruara:
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1. B.O Ekonomik “S.S.X” sh.p.k. me Nipt J61817070O “Uevi-2015” sh.p.k me Nipt.
L52904201S me ofertë ekonomike 27,718,854.08 (njëzet e shtatë milion e shtatëqind e
tetëmbëdhjetë mijë e tetëqind e pesëdhjetë e katër presje zero tetë) lekë pa t.v.sh.
2. Operatori ekonomik “Oktapus” sh.p.k. me Nipt K31515076S me ofertë ekonomike
27,718,854.09 (njëzet e shtatë milion e shtatëqind e tetëmbëdhjetë mijë e tetëqind e
pesëdhjetë e katër presje zero nëntë) lekë pa t.v.sh.
3. Operatori ekonomik “Nazeri 2000” sh.p.k. me Nipt K31422029Q me ofertë
ekonomike 27,718,854.09 (njëzet e shtatë milion e shtatëqind e tetëmbëdhjetë mijë e
tetëqind e pesëdhjetë e katër presje zero nëntë) lekë pa t.v.sh.
4. Operatori ekonomik “Myrto Security”sh.p.k. me Nipt K23323401N me ofertë
ekonomike 27,722,321.36 (njëzet e shtatë milion e shtatëqind e njëzet e dymijë e treqind e
njëzet e një presje tridhjetë e gjashtë) lekë pa t.v.sh
5. Operatori ekonomik “International Security Albania” sh.p.k me Nipt L02004016V
me ofertë ekonomike 27,718,854.08 (njëzet e shtatë milion e shtatëqind e tetëmbëdhjetë
mijë e tetëqind e pesëdhjetë e katër presje zero tetë) lekë pa t.v.sh.
6. Operatori ekonomik “Eurogjici-Security” sh.p.k. me Nipt K31929010K me ofertë
ekonomike 27,718,854.09 (njëzet e shtatë milion e shtatëqind e tetëmbëdhjetë mijë e
tetëqind e pesëdhjetë e katër presje zero nëntë) lekë pa t.v.sh.
7. B.O Ekonomik “Anakonda Security” sh.p.k me Nipt K3900551E & “Bahiti G” me
Nipt K83410201O me ofertë ekonomike 27,718,854.08 (njëzet e shtatë milion e
shtatëqind e tetëmbëdhjetë mijë e tetëqind e pesëdhjetë e katër presje zero tetë) lekë pa
t.v.sh.
8. Operatori ekonomik “Arbana sh.a.” sh.p.k nuk ka paraqitur ofertë ekonomike.

Janë skualifikuar operatorët ekonomik të mëposhtëm:

1. B.O Ekonomik “S.S.X” sh.p.k. me Nipt J61817070O “Uevi-2015” sh.p.k me Nipt.
L52904201S
2. Operatori ekonomik “Oktapus” sh.p.k. me Nipt K31515076S
3. Operatori ekonomik “International Security Albania” sh.p.k me Nipt L02004016V
4. Operatori ekonomik “Eurogjici-Security” sh.p.k. me Nipt K31929010K
5. B.O Ekonomik “Anakonda Security” sh.p.k me Nipt K3900551E & “Bahiti G” me
Nipt K83410201O
6. Operatori ekonomik “Arbana sh.a.” sh.p.k nuk ka paraqitur ofertë ekonomike.

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme:

1.BO Ekonomik “S.S.X” sh.p.k. “Uevi-2015” sh.p.k

Nuk plotëson kriterin 4.3.8 “Operatori ekonomik duhet të paraqesë vërtetim përformance
lëshuar nga Drejtorite e Policise se Qarkut Tiranë, Elbasan, konform ligjit nr.75/2014
datë 10.07.2014) të ndryshuar si dhe akteve nenligjore të dala në zbatim të tij. Ky vertetim
duhet të përmbaje informacionin dhe opinionin që disponon Drejtoria e Policisë së
Qarkut sa më poshtë për :
a) Qendra e kontrollit të shërbimit.
b) Të ketë punonjës të licensuar nga DPQ-të përkatëse për kategorinë 1.3.A, në jo më pak
se numri i punonjësve të kërkuar,
c) Të ketë jo më pak se tre Arme brezi, tre jelek antiplumb.
d) Të ketë jo më pak se sa numri i i punonjësve të kërkuar: shkop gome, hekura lidhës,
radio ndërlidhjeje.
Vërtetimi i përformances nga DPQ-të duhet të jetë lëshuar Brenda vitit 2019”
Bazuar në Kontratën e Bashkëpunimit të përkohshëm midis Operatorëve Ekonomik nr.
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5734 Rep. Shoqëria “SSX” merr përsipër kryerjen e shërbimit në Qakun Tiranë, me një
përqindje prej 80.333 % dhe Shoqëria “Uevi 2015” sh.p.k. merr përsipër kryerjen e
shërbimit në Qarkun Elbasan, me një përqindje prej 19.667 %.
Nga verifikimi i Vërtetimit të Performancës nr. 8535 prot., datë 22.11.2019 lëshuar nga
Drejtoria Vendore e Policisë Elbasan rezulton se Shoqëria “Uevi 2015” sh.p.k. nuk ka të
pasqyruar asnjë jelek antiplumb ndërkohë që sipas marrëveshjes së bashkëpunimit duhet
të kishit minimalisht 1 jelek antiplumb.

2. Operatori ekonomik “Oktapus” sh.p.k.

Nuk plotëson kriterin 4.3.3 “Operatori ofertues duhet të paraqesë Autorizim Individual në
emër të shoqërisë për përdorimin e frekuencave për radiokomunikim dhe alarm të lëshuar
nga AKEP në zbatim të ligjit Nr. 9918, datë 19.05.2008 “Për komunikimet elektronike në
Republikën e Shqipërisë”, me zonë mbulimi zona apo zonat (qarku ose qyteti) sipas lotit
që ofërton” pasi nuk keni paraqitur Autorizim Individual në emër të Shoqërisë për
përdorimin e frekuencave për radiokomunikim nga AKEP me zonë mbulimi zona apo
zonat (qarku ose qyteti) për qytetet Elbasan, Librazhd, Peqin dhe Gramsh sipas vendeve
ku kërkohet shërbimi.

3.Operatori ekonomik “International Security Albania” sh.p.k

Nuk plotëson kriterin 4.3.3 “Operatori ofertues duhet të paraqesë Autorizim Individual në
emër të shoqërisë për përdorimin e frekuencave për radiokomunikim dhe alarm të lëshuar
nga AKEP në zbatim të ligjit Nr. 9918, datë 19.05.2008 “Për komunikimet elektronike në
Republikën e Shqipërisë”, me zonë mbulimi zona apo zonat (qarku ose qyteti) sipas lotit
që ofërton” pasi nuk keni paraqitur Autorizim Individual në emër të Shoqërisë për
përdorimin e frekuencave për radiokomunikim nga AKEP me zonë mbulimi zona apo
zonat (qarku ose qyteti) për qytetet Librazhd, Peqin dhe Gramsh sipas vendeve ku
kërkohet shërbimi.

4. Operatori ekonomik “Nazeri 2000” sh.p.k.

Në zbatim të vendimit të KPP-së Nr. 80/2020 datë 20.02.2020, për arsye se: Nuk
përmbushet pika 4.3.8 e shtojca 8, të dokumentave standarte të tenderit pasi
dokumentacioni nuk është në përputhje me kërkesat e përcaktuara nga autoriteti kontrator,
Vërtetimi i performancës të paraqitur me nr.2202 datë 27.03.2019, lëshuar nga Drejtoria
Vendore e Policise Elbasan, nuk dëshmon se disponon jo më pak se tre armë brezi, pasi
nga verifikimi i vërtetimit të performancës në përmbajtjen e informacionit Drejtoria
Vendore e Policisë Elbasan është shprehur: “Numri i armëve të brezit B1 të regjistruara në
sistemin SIMA 1 (një).

5. BO Ekonomik “Anakonda Security” sh.p.k & “Bahiti G” sh.p.k

Nuk plotëson kriterin 4.3.8 “Operatori ekonomik duhet të paraqesë vërtetim përformance
lëshuar nga Drejtoritë e Policisë së Qarkut Tiranë, Elbasan, konform ligjit nr.75/2014
datë 10.07.2014) të ndryshuar si dhe akteve nenligjore të dala në zbatim të tij. Ky vertetim
duhet të përmbaje informacionin dhe opinionin që disponon Drejtoria e Policisë së
Qarkut sa më poshtë për:
a) Qendra e kontrollit të shërbimit.
b) Të ketë punonjës të licensuar nga DPQ-të përkatëse për kategorinë 1.3.A, në jo më pak
se numri i punonjësve të kërkuar,
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c) Të ketë jo më pak se tre Arme brezi, tre jelek antiplumb,
d) Të ketë jo më pak se sa numri i i punonjësve të kërkuar: shkop gome, hekura lidhës,
radio ndërlidhjeje.

Vërtetimi i përformances nga DPQ-të duhet të jetë lëshuar Brenda vitit 2019”
Bazuar në Kontratën e Bashkëpunimit të përkohshëm midis Operatorëve Ekonomik nr.
1629 Rep. Shoqëria “Anakonda Security” merr përsipër kryerjen e shërbimit në Qakun
Tiranë, me një përqindje prej 80.3336 %.
Nga verifikimi i Vërtetimit të Performancës nr. 469/121 prot., datë 20.11.2019 lëshuar nga
Drejtoria Vendore e Policisë Tiranë rezulton se Shoqëria “Anakonda Security” sh.p.k keni
të pasqyruar 15 hekura lidhës, 15 shkop gome dhe 15 radio ndërlidhje, ndërkohë që sipas
marrëveshjes së bashkëpunimit, duhet të kishit paraqitur sa numri i punonjësve të kërkuar
për Tiranën (minimalisht 18).

6. Operatori ekonomik “Arbana sh.a.” sh.p.k
Ky operator nuk ka paraqitur ofertë ekonomike dhe asnjë dokumentacion tjetër shoqërues,
përveçse CV të Shoqërisë.

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë se është identifikuar si operator

ekonomik i suksesshëm: Operatori ekonomik “Eurogjici-Security” sh.p.k. me Nipt

K31929010K, adresa “Adem Jashari”, lagjia nr. 8, ndërtesa 4, hyrja 10, ap 3, Njësia

Bashkiake nr. 5, Tiranë, ka paraqitur ofertën ekonomike 27,718,854.09 (njëzet e shtatë

milion e shtatëqind e tetëmbëdhjetë mijë e tetëqind e pesëdhjetë e katër presje zero nëntë)

lekë pa t.v.sh.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Autoriteti Kontraktor “Posta Shqiptare”
sh.a., Adresa: Rr, “Reshit Çollaku”, Nr. 4, Tiranë, menjëherë nga dita e marrjes/publikimit
të këtij njoftimi për të lidhur draft marrëveshjen.

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 19.12.2019.

Ankesa: Ka patur.

Pranë Autoritetit Kontraktor janë paraqitur ankesat si më poshtë vijon:

Me datë 26.12.2019, është paraqitur ankesë nga BO Ankimues “Anakonda Security”

sh.p.k & “Bahiti G” sh.p.k. me nr. 2827/33 prot.

Nga ana e Autoritetit Kontraktor, Posta Shqiptare sh.a.,brenda afateve ligjore është trajtuar

ankesa, Operatorit Ankimues i është kthyer përgjigje me nr. 2827/37 prot, datë 06.01.2020.

Me datë 26.12.2019, është paraqitur ankesë nga Operatori Ankimues “Eurogjici” sh.p.k,.

me nr. 2827/34 prot.

Nga ana e Autoritetit Kontraktor, Posta Shqiptare sh.a.,brenda afateve ligjore është trajtuar

ankesa, Operatorit Ankimues i është kthyer përgjigje me nr. 2827/37 prot, datë 06.01.2020.

Me datë 26.12.2019, është paraqitur ankesë nga BO Ankimues “SSX” sh.p.k. dhe “Uevi-

20115”, me nr. 2827/32 prot.

Nga ana e Autoritetit Kontraktor, Posta Shqiptare sh.a.,brenda afateve ligjore është trajtuar

ankesa, Operatorit Ankimues i është kthyer përgjigje me nr. 2827/37 prot, datë 06.01.2020.

Me datë 26.12.2019, është paraqitur ankesë nga Operatori Ankimues “Myrto Security”

sh.p.k., me nr. 2827/30 prot.
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Nga ana e Autoritetit Kontraktor, Posta Shqiptare sh.a.,brenda afateve ligjore është trajtuar

ankesa, Operatorit Ankimues i është kthyer përgjigje me nr. 2827/37 prot, datë 06.01.2020.

Operatorët Ekonomik Myrto Security” sh.p.k dhe “Anakonda Security” sh.p.k. janë

ankuar pranë Komisionit të Prokurimit Publik për procedurën e prokurimit të

sipërpërmendur e cila me Vendimin Nr. 80/2020 datë 20.02.2020 ka vendosur të mos

pranojë ankesat e paraqitura nga Operatorët Ekonomik, të pranojë ankesën e paraqitur nga

operatori ekonomik “Eurogjici Security” sh.p.k për procedurën e prokurimit. Autoriteti

kontraktor të anulojë vendimin e KVO-së mbi skualifikimin e operatorit ekonomik

“Eurogjici Security” sh.p.k, duke e kualifikuar atë. Autoriteti kontraktor të anulojë

vendimin e KVO-së mbi kualifikimin e operatorit ekonomik “Nazeri 2000” sh.p.k,

duke e skualifikuar atë për shkak pasi nuk përmbushet pika 4.3.8 e shtojca 8, të

dokumentave standarte të tenderit pasi dokumentacioni nuk është në përputhje me

kërkesat e përcaktuara nga autoriteti kontrator, Vërtetimi i performancës të paraqitur me

nr.2202 datë 27.03.2019, lëshuar nga Drejtoria Vendore e Policise Elbasan, nuk dëshmon

se disponon jo më pak se tre armë brezi, pasi nga verifikimi i vërtetimit të performancës

në përmbajtjen e informacionit Drejtoria Vendore e Policisë Elbasan është shprehur:

“Numri i armëve të brezit B1 të regjistruara në sistemin SIMA 1 (një).

Njoftimi i rivlerësimit është bërë në datë 28.02.2020 në përputhje me Vendimin Nr. 80/2020

datë 20.02.2020 të Komisionit të Prokurimit Publik.

Brenda afateve ligjore që nga rivlerësimi nuk ka patur ankesa.

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR
Laert Duraj

http://www.postashqiptare.al

