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POSTA SHQIPTARE SH.A 

 

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

 

 

      FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT  

 

Data    08.12.2020. 

 

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

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

 

Për: Operatori ”NAZERI - 2000” sh.p.k. NUIS K31422029Q  

Adr:    Rr. “Kavajes”, Qendra Condor, Kulla H, Ap. 27, Tiranë.   

 

* * * 

Procedura e prokurimit: Referuar Urdhërit të Prokurimit Nr. 22 datë 31.08.2020 me objekt: 

”Shërbimi i Transportit, Shoqërimit dhe ruajtjes së vlerave monetare gjatë transportit, 

me roje të kategorisë 1.3.B”, Marrëveshje Kuader - me një operator ekonomik ku të gjitha 

kushtet janë të përcaktuara - me afat 12 muaj; me fond limit 184.211.381 (njëqind e 

tetëdhjetë e katër milion e dyqind e njëmbëdhjetë mijë e treqind e tetëdhjetë e një) 

Lekë, pa TVSH., me procedurë “E hapur”, në formë elektronike e cila u zhvillua më datë 

25/11/2020, Ora: 11:00, [Referenca e dosjes nga autoriteti kontraktor]   

  

       Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-70276-08-31-2020 

 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Shërbimi i Transportit, Shoqërimit dhe ruajtjes së 

vlerave monetare gjatë transportit, me roje të kategorisë 1.3.B”, Marrëveshje Kuader - 

me një operator ekonomik ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara - me afat 12 muaj, me vlerë 

184.211.381 (njëqind e tetëdhjetë e katër milion e dyqind e njëmbëdhjetë mijë e treqind 

e tetëdhjetë e një) Lekë, pa tvsh. 

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

Data e zhvillimit të procedures së prokurimit:   25/11/2020. 

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike Datë 08.09.2020 

[66] 

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

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

ofruara: 

http://www.postashqiptare.al/
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1. Operatori “Nazeri 2000” sh.p.k NIPT K31422029Q me ofertë ekonomike 

184,204,784.64 (njëqind e tetëdhjetë e katër milion e dyqind e katër mijë e shtatëqind 

e tetëdhjetë e katër presje gjashtëdhjetë e katër) Lekë pa TVSH. 

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtem:  

Nuk pati operatorë të skualifikuar 
 

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme:  

 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë Operatorin ”NAZERI 2000” 

sh.p.k. NUIS K31422029Q, Adr: Rr. “Kavajes”, Qendra Condor, Kulla H, Ap. 27, 

Tiranë [emri dhe adresa e ofertuesit të shpallur fitues] se oferta e paraqitur, me vlerë 

184,204,784.64 (njëqind e tetëdhjetë e katër milion e dyqind e katër mijë e shtatëqind e 

tetëdhjetë e katër presje gjashtëdhjetë e katër) Lekë pa TVSH., [shuma përkatëse e shprehur 

në fjalë dhe shifra] është identifikuar si oferta e suksesshme.  

    

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.  

Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do të 

konfiskohet sigurimi i ofertës suaj (nëse është kërkuar) dhe kontrata do t’i akordohet 

ofertuesit vijues në klasifikimin përfundimtar, oferta e të cilit është dorëzuar me një vlerë të 

përgjithshme prej [vlera përkatëse e shprehur në fjalë dhe shifra], siç parashikohet në nenin 

58 të Ligjit nr.9643 datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar. 

 

Njoftimi i klasifikimit është bërë me datë 26.11.2020.  

 

Ankesa: ka ose jo:   

 

Lidhur me DST-në, kemi patur ankesa nga operatorët ekonomik “Anakonda Security” sh.p.k., 

dhe “Eurogjici Security” sh.p.k. 

Me datë 04.09.2020 ka paraqitur ankesë operatori “ANAKONDA SECURITY” SH.P.K. 

Brenda afateve ligjore, autoriteti kontraktor ka shqyrtuar ankesën duke i kthyer përgjigje 

operatorit ankimues me shkresën nr. 1711/10 prot. Datë 09.09.2020. 

Me datë 08.08.2020 ka paraqitur ankesë operatori “EUROGJICI - SECURITY” 

SH.P.K. 

Brenda afateve ligjore, autoriteti  kontraktor  ka shqyrtuar ankesën duke i kthyer përgjigje 

operatorit ankimues me shkresën nr. 1711/12 prot. Datë 09.09.2020. 

Oeratorët ekonomik kanë ankimuar procesin në KPP. 

Në datë 21.09.2020, ka ardhur vendimi i KPP-së Nr. 1130/19 prot, Datë 18.09.2020 për 

pezullimin e procedurës së prokurimit dhe dërgimin e infomacionit mbi proceduren. 

Në përfundim të hetimit administrative, KPP-ja me Vendimin Nr. 491/2020, datë 30.10.2020 

ka vlerësuar pjesërisht pretendimet e operatorëve ofertues, duke urdhëruar modifikimin e 

pjesshem të DST-së. 

http://www.postashqiptare.al/
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Autoriteti kontraktor me datë 10.11.2020 ka publikuar në SPE modifikimet e DST-së duke 

informuar edhe KPP_në lidhur me zbatimin e Vendimit të KPP_së. 

Pas shqyrtimit të informacionit të dërguar nga autoriteti kontraktor mbi zbatimin e vendimit, 

Komisioni i Prokurimit Publik me Vendimin Nr. 491/3/2020, datë 19.11.2020, ka konstatuar 

se autoriteti kontraktor “Posta Shqipare“ sh.a. ka zbatuar vendimin Nr. 491/2020, datë 

30.10.2020 të KPP_së, duke vendosur heqjen e pezullimit të kësaj procedurë. 

Me datë 20.11.2020 ora 14.00 (ditë e premte), ka paraqitur ankesë për kriteret e modifikuara 

operatori “EUROGJICI - SECURITY” SH.P.K.. 

Me datë 23.11.2020, ka paraqitur ankesë për kriteret e modifikuara operatori “ANAKONDA 

SECURITY” SH.P.K.  

Me datë 24.11.2020 u është kthyer përgjigje operatorëve ankimues. 

Në zbatim të Vendimit Nr. 491/3/2020, datë 19.11.2020, të Komisionit të Prokurimit Publik, 

dhe sipas njoftimit të bërë në SPE, në mbështetje të nenit 42 të Ligjit 9643 “Për Prokurimet 

Publike” (me ndryshimet), me datë 25/11/2020, ora 10.00 është bërë mbyllja e dorëzimit të 

ofertave në SPE. 

Me datë 04.12.2020 është bërë në SPE njoftimi i fituesit. 

Me datë 04.12.2020 është paraqitur për dijeni nga operatori “EUROGJICI - SECURITY” 

SH.P.K. ankesë e cila ishte dorëzuar edhe në KPP. 

Në shqyrtim të ankesës së operatorit “EUROGJICI - SECURITY” SH.P.K., Komisioni i 

Prokurimit Publik me Vendimin Nr. 554/2020, datë  04.12 2020, ka vendosur:   

1. Të mos pranojë ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “Eurogjici Security” shpk për 

procedurën e prokurimit “Procedurë e Hapur” me Nr. REF-70276-08-31-2020 me objekt: 

“Shërbimi i Transportit, Shoqërimit dhe ruajtjes së vlerave monetare gjatë transportit, me 

roje të kategorisë 1.3.B” me fond limit 184,211,381.00 lekë pa tvsh, i parashikuar për t’u 

zhvilluar në datën 25.11.2020, nga autoriteti kontraktor, Sh.A Posta Shqiptare.  

2. Kundër këtij vendimi, mund të bëhet ankim në Gjykatën Administrative të Shkallës së 

Parë, Tiranë.  

 

Lidhur me vlerësimin e ofertave, brenda afateve ligjore, nuk kemi patur ankesa nga 

Operatorët ekonomik ofertues. 

 

 

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR 

 

                                                                     Laert Duraj 
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