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POSTA SHQIPTARE SH.A

Nr. _____ prot. Tiranë,
më___.___.2020

FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT

Data 08.01.2020.

Nga: Autoriteti Kontraktor “Posta Shqiptare” sh.a.,

Adr.: Rr. “Reshit Çollaku”, Nr. 4, Tiranë.

Për: Operatorin “A & A Security Survey” sh.p.k. NUIS K31915018E,
Adr: Rr. “Lord Bajron”, Vila Nr. 1, Tiranë

* * *

Procedura e prokurimit: Referuar Urdhërit të Prokurimit Nr. 47 datë 19.11.2019 me objekt:
“Blerje Kasaforta të vogla, të mesme, të mëdha dhe për postën sekrete”, me fond limit
17,151,500 (shtatëmbëdhjetë milion e njëqind e pesëdhjetë e një mijë e pesëqind) Lekë, me
procedure ”Tender i hapur” me mjete elektronike, që u zhvillua me datë 23.12.2019, ora
10.00, [Referenca e dosjes nga autoriteti kontraktor]

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-44201-11-20-2019

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Blerje Kasaforta të vogla, të mesme, të mëdha dhe për

postën sekrete”, me kohëzgjatje kontrate, 60 (gjashtëdhjetë) ditë kalendarik nga data e

nenshkrimit të kontratës.

Fondi Limit: 17,151,500 (shtatëmbëdhjetë milion e njëqind e pesëdhjetë e një mijë e
pesëqind) Lekë.

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

Data e zhvillimit të procedures së prokurimit: 23.12.2019.

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike Date 25.11.2019
[47]

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  çmimi më i ulët X oferta ekonomikisht më e favorshme  
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Njoftojmë se, kanë qenë pjesëmarrës në procedurë këta ofertues me vlerat përkatëse të
ofruara:

1. Operatori “A & A Security” sh.p.k. NUIS K31915018E me vlerë të ofertës
17,080,000 (shtatëmbëdhjetë milion e tetëdhjetë mijë) Lekë.

2. Operatori “PAERA” sh.p.k. NIPT L31505034R me vlerë të ofertës 16,122,410
(gjashtëmbëdhjetë milion e njëqind e njëzet e dy mijë e njëqind e dyzet) Lekë.

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtem:

Operatori “PAERA” sh.p.k. NIPT L31505034R
Përkatësisht për arsyet e mëposhtme:
-Në sistem është dorëzuar oferta me emrin e subjektit “Marjo – Mondi” sh.p.k. me NIPT
L72203025F ndërkohë që i gjithë dokumentacioni i ofertës është i operatorit “PAERA”
sh.p.k. me NIPT L31505034R. Në renditjen e ofertave në Sistemin Elektronik të
Prokurimeve rezulton se Operatori “PAERA” sh.p.k. NIPT L31505034R nuk ka mbyllur
dorëzimin e ofertave në sistem. Pra rezulton se ka një bashkëpunim të dy operatorëve dhe
dorëzim të ofertës së njerit operator në adresë të operatorit tjetër.

-Nuk plotëson pikën 2.3.3 të DST-ve pika pasi Operatori Ekonomik ofertues nuk ka paraqitur

çertifikatën e vlefshme ISO 20000-1 Teknologji Informacioni (Menaxhim Shërbimi), të

vlefshme për periudhën e prokurimit.

-Nuk plotëson pikën 2.3.4 të DST-ve Operatori Ekonomik ofertues nuk ka praqitur çertifikatë

të vlefshme ISO 27001 për Menaxhimin e sigurisë së informacionit, të vlefshme për

periduhën e prokurimit.

-Nuk plotëson pikën 2.3.5 pasi Operatori Ekonomik nuk ka paraqitur autorizim prodhuesi ose

letër angazhimi ose akt marrëveshje bashkëpunimi, midis prodhuesit/ve ose distributori dhe

OE ofertues, për mallrat e kërkuara. Autorizimi duhet të përmbajë të dhëna të plota të

prodhimit si: telefon, fax, e-mail, website, kjo e nevojshme për Autoritetin Kontraktor në rast

verifikimi nga ana e tij.

-Nuk plotëson pikën 2.3.6 pasi OE nuk ka paraqitur katalogun ose fragmente të katalogut, ku

të specifikohen qartë mallrat që do të ofrohen dhe kujt prodhuesi i përkasin.

-Nuk plotëson pikën 2.3.7 pasi OE nuk ka një specialist të çertifikuar nga kompani

ndërkombëtare prodhimi të bravave mekanike, elektronike që përdoren për kasaforta,

vërtetuar kjo në listëpagesa 3 muajt e fundit.

-Nuk plotësohet pika 2.3.8 pasi Operatori Ekonomik nuk ka qënë i çertifikuar me çertifikatë

për Aksesin në informacionin e klasifikuar “Sekret” për këtë duhet të paraqesë çertifikatën

lëshuar nga autoriteti përkatës.

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë Operatorin Operatori Ekonomik
“A & A Security Survey” sh.p.k. NUIS K31915018E, Adr: Rr. “Lord Bajron”, Vila Nr.
1, Tiranë, [emri dhe adresa e ofertuesit të shpallur fitues] se oferta e paraqitur, me vlerë
17,080,000 (shtatëmbëdhjetë milion e tetëdhjetë mijë) Lekë pa TVSH, [shuma përkatëse e
shprehur në fjalë dhe shifra] është identifikuar si oferta e suksesshme.
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Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Posta Shqiptare Sh.a. Rr.“Reshit Çollaku”, Nr. 4,
Tiranë, Sektori i Prokurimeve, kati IV [emri dhe adresa e autoritetit kontraktor dhe referenca
e kontaktit] sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 5 (pesë)
ditëve nga dita e marrjes së këtij njoftimi.

Njoftimi i klasifikimit është bërë me datë 26.12.2019.
Ankesa: ka ose jo: Brenda afateve ligjore, nuk kemi patur ankesa nga operatorët ekonomik
ofertues.

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR

Laert Duraj
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