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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. 13.03.2020

Për: Operatori ekonomik “Nazeri 2000” sh.p.k. me Nipt. K31422029Q

Adresa: Rruga e Kavajes, Qendra Condor, Kati II, Tiranë

* * *

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

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

kategorisë 1.3.A” Qarku Kukës, Qarku Lezhë, Qarku Dibër, me fond limit

11.838.091.5 (njëmbëdhjetë milion e tetëqind e tridhjetë e tetë mijë e nëntëdhjetë e një pikë

pesë) 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-41457-10-29-2019

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

roje të kategorisë 1.3.A” Qarku Kukës, Qarku Lezhë, Qarku Dibër;

Fondi Limit: 11.838.091.5 (njëmbëdhjetë milion e tetëqind e tridhjetë e tetë mijë e

nëntëdhjetë e një pikë pesë) 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:

http://www.postashqiptare.al
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1. Operatori ekonomik “Nazeri 2000” sh.p.k. me Nipt. K31422029Q me ofertë
ekonomike 11,825,204.4 (njëmbëdhjetë milion e tetëqind e njëzet e pesë mijë e dyqind e
katër presje katër) lekë pa t.v.sh.
2. B.O Ekonomik “Eurogjici-Security” sh.p.k. me Nipt. K31929010K & “Toni
Security” sh.p.k me Nipt. K94010201F me ofertë ekonomike 11,305,076.42
(njëmbëdhjetë milion e treqind e pesë mijë e shtatëdhjetë e gjashtëqind presje dyzet e dy)
lekë pa t.v.sh.
3. Operatori ekonomik “Grand Security” sh.p.k me Nipt K51705027S nuk ka paraqitur
ofertë ekonomike.
4. Operatori Ekonomik “Snajper Security” sh.p.k me Nipt K77217701L me ofertë
ekonomike 2,579,084.22 (dy milion e pesëqind e shtatëdhjetë e nëntë mijë e tetëdhjetë
katër pikë njëzet e dy) lekë pa t.v.sh.
5. Operatori Ekonomi “Trezhnjeva” sh.p.k. me Nipt K19303605O nuk ka paraqitur
ofertë ekonomike.

Janë skualifikuar operatorët ekonomik të mëposhtëm:

1. Operatori Ekonomik “Grand Security” sh.p.k me Nipt K51705027S.

2. Operatori ekonomik “Snajper Security” sh.p.k me Nipt K77217701L.

3. Operatori Ekonomi “Trezhnjeva” sh.p.k. me Nipt K19303605O.

4. B.O Ekonomik “Eurogjici-Security” sh.p.k. me Nipt. K31929010K & “Toni

Security” sh.p.k me Nipt. K94010201F.

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme:

1. Operatori ekonomik “Grand Security” sh.p.k., me Nipt K51705027S nuk ka

paraqitur ofertë ekonomike dhe asnjë dokumentacion tjetër shoqërues (përveçse

Bilancit të vitit 2016 dhe CV të Shoqërisë)

2. Operatori ekonomik “Snajper Security” sh.p.k me Nipt K77217701L ka paraqitur

ofertë ekonomike për AK “Agjencinë Kombëtare të Zonave të Mbrojtura”, Licensën

1.3 A, CV të Drejtuesit Teknike, Ekstraktin Historik dhe Tregtar dhe disa Deklarata

për procedurë tjetër prokurimi.

3. Operatori ekonomik “Trezhnjeva” sh.p.k. me Nipt K19303605O nuk ka paraqitur

ofertë ekonomike dhe asnjë dokumentacioni tjetër shoqërues (përveçse Ekstraktit

Historik).

4. B.O Ekonomik “Eurogjici-Security” sh.p.k. me Nipt. K31929010K & “Toni

Security” sh.p.k me Nipt. K94010201F. Në zbatim të vendimit 85/2020 datë

26.02.2020 për arsye se: Ka mospërputhje mes vetëdeklarimit të operatorit ekonomik

“Toni Security” sh.p.k., në shtojcën 7 të dokumentave të tenderit dhe të dhënave të

ekstraktit të QKB-së. Përderisa që nga data 28.03.2012, Z. Agim Miftar Lleshi është

emëruar Drejtues Teknik i shoqërisë, si dhe në datë 27.11.2014 z. Lulzim Muka është

emëruar Drejtues Teknik i shoqërisë, operatori ekonomik “Toni Security” sh.p.k ka

patur detyrimin ligjor për t’i deklaruar personat në fjalë, referuar shtojcës 7 të

dokumentave të tenderit.
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* * *

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

ekonomik i suksesshëm:

Operatori ekonomik “Nazeri 2000” sh.p.k. me Nipt. K31422029Q, adresa Rruga e
Kavajes, Qendra Condor, Kati II, Tiranë, ka paraqitur ofertën ekonomike 11,825,204.4
(njëmbëdhjetë milion e tetëqind e njëzet e pesë mijë e dyqind e katër presje katër) lekë pa
t.v.sh.
Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqiteni 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 është paraqitur ankesa si më poshtë vijon:

Me datë 24.12.2019, është paraqitur ankesë nga Operatori Ekonomik “Nazeri 2000” sh.p.k.

me nr. 2827/29 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.

Operatori Ekonomik “Nazeri 2000” sh.p.k. me Nipt K31422029Q është ankuar pranë

Komisionit të Prokurimit Publik për procedurën e prokurimit të sipërpërmendur e cila me

Vendimin Nr. 85/2020 datë 26.02.2020 ka vendosur të pranojë ankesën e paraqitur nga

Operatori Ekonomik duke e kualifikuar atë si ofertë të rregullt. Autoriteti kontraktor të

anulojë vendimin e KVO-së për kualifikimin e bashkimit të operatorëve ekonomikë

“Eurogjici Security” sh.p.k. & “Toni Security” sh.p.k., duke e skualifikuar atë për arsye

se: Ka mospërputhje mes vetëdeklarimit të operatorit ekonomik “Toni Security” sh.p.k., në

shtojcën 7 të dokumentave të tenderit dhe të dhënave të ekstraktit të QKB-së. Përderisa që

nga data 28.03.2012, Z. Agim Miftar Lleshi është emëruar Drejtues Teknik i shoqërisë, si

dhe në datë 27.11.2014 z. Lulzim Muka është emëruar Drejtues Teknik i shoqërisë,

operatori ekonomik “Toni Security” sh.p.k ka patur detyrimin ligjor për t’i deklaruar

personat në fjalë, referuar shtojcës 7 të dokumentave të tenderit.

Njoftimi i rivlerësimit është bërë në datë 04.03.2020 në përputhje me Vendimin Nr.
85/2020 datë 26.02.2020 të Komisionit të Prokurimit Publik.

Brenda afateve ligjore që nga rivlerësimi nuk ka patur ankesa.

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR

Laert Duraj
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