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POSTA SHQIPTARE SH.A

Nr. _____ prot. Tiranë,
më___.___.2019

FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT

Data 03.12.2019.

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. 41 datë 14.10.2019 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 184.224.576 (njëqind e
tetëdhjetë e katër milion e dyqind e njëzet e katër mijë e pesëqind e shtatëdhjetë e
gjashtë) Lekë, pa TVSH., me procedurë “E hapur”, në formë elektronike e cila u zhvillua
më datë 08/11/2019, Ora: 11:00, [Referenca e dosjes nga autoriteti kontraktor]

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-39341-10-14-2019

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

vlerave monetare gjatë transportit, me roje të kategorisë 1.3.B”, me vlerë 184.224.576

(njëqind e tetëdhjetë e katër milion e dyqind e njëzet e katër mijë e pesëqind e

shtatëdhjetë e gjashtë) Lekë, pa tvsh.

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

Data e zhvillimit të procedures së prokurimit: 08.11.2019.

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike Datë 21.10.2019
[42]

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
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ofruara:

1. Operatori “Nazeri 2000” sh.p.k NIPT K31422029Q me ofertë ekonomike

184.211.381,76 (njëqind e tetëdhjetë e katër milion e dyqind e njëmbëdhjetë mijë e

treqind e tetëdhjetë e një presje shtatëdhjetë e gjashtë) Lekë pa TVSH.

2. Operatori “Oktapus Security” sh.p.k K21617002S me ofertë ekonomike

178.798.440 (njëqind e shtatëdhjetë e tetë milion e shtatëqind e nëntëdhjetë e tetë

mijë e katërqind e dyzetë) lekë pa TVSH.

3. Operatori “Eurogjici-Security” sh.p.k NIPT K31929010K nuk ka paraqitur ofertë

ekonomike dhe asnjë dokumentacion tjetër ligjor, ekonomik apo teknik (përveçse

Ekstraktit Tregtar dhe Historik).

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtem:

“Oktapus Security” sh.p.k; “Eurogjici-Security” sh.p.k
Përkatësisht për arsyet e mëposhtme:

- Operatori “Eurogjici-Security” sh.p.k nuk ka dorëzuar dokumentacion ligjor dhe
ofertë ekonomike.

- Operatori “Oktapus Security” sh.p.k;

Nga shqyrtimi i dokumentacionit tekniko ligjor të ofertës së paraqitur në tender rezulton që

nuk i përmbush plotësisht kriteret ligjore dhe teknike për kualifikim dhe konkretisht:

1. Formulari i Ofertës Ekonomike nuk është përgatitur në përputhje me kërkesat e
përcaktuara në DT. Shtojca 9 parashikon: “Operatoret ekonomik, krahas formularit të
ofertës, duhet të paraqesin tabelën e detajuar, ku të përfshihen të gjitha detyrimet
sipas legjislacionit në fuqi për të gjithë grupin e punonjësve për lëvizjet sipas
destinacionet e kerkuara ne tabele duhet të parashikojn paga bazë mujore, leje e
zakonshme, shtesa për paaftesi në pune (raporte), sigurimet shoqërore, tarife armë,
shpenzime uniformë, radio, shpenzime administrative, lënde djegëse, taksa e mjeteve ,
mirëmbajtje, siguracion dhe fitim te shoqërisë. Mosparaqitja e kësaj tabele dhe
ofertimi nën koston minimale ligjore përbën shkak për skualifikimin e Operatoreve
ekonomik. Operatori “Oktapus Security” sh.p.k., nuk ka paraqitur tabelën e detajuar
sipas përcaktimit në DT.

2. Nuk përmbush kriterin 3.2.2 “Operatori Ekonomik ofertues duhet të paraqesë
Vërtetim nga AdministrataTatimore për xhiron mesatare vjetore të realizuar për tre
viteve te fundit 2016, 2017 dhe 2018, me vlerë jo më pak se 39 % e vlerës limit të
kontratës që prokurohet”

3. Nuk përmbush kriterin 3.2.3 “Operatori Ekonomik ofertues duhet të paraqesë
Vërtetim për shlyerjen e taksave vendore të parashikuara nga Pushteti Vendor për
vitin 2018 dhe gjashtëmujorin e parë të vitit 2019, në të gjitha vendet e ushtrimit të
aktivitetit sipas Regjistrimit në Qendren Kombëtare të Biznesit”

4. Nuk përmbush kriterin 3.3.1 “Operatori Ekonomik ofertues duhet të vërtetoje që ka
realizuar Shërbime të ngjashme të kryera gjatë tre viteve të fundit, me vlere jo me pak
se 39 % e vleres se përllogaritur te kontrates qe prokurohet. Autoriteti kontraktor si
dëshmi për përvojën e mëparshme kërkon vërtetime të lëshuara nga një ent publik ose
faturave tatimore të shitjes, ku shënohen datat, shumat dhe shërbimet e realizuara. Në
rastin e përvojës së mëparshme të realizuar me sektorin privat, si dëshmi pranohen
vetëm fatura tatimore të shitjes, ku shënohen datat, shumat dhe shërbimet e
realizuara”
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5. Nuk përmbush kriterin 3.3.2 “Operatori Ekonomik duhet të paraqesë vërtetim nga
Drejtoria e Tatimeve për numrin e punonjësve të siguruar ku të ketë një numer
mesatar prej 130 (njëqind e tridhjetë) punonjësish të siguruar për përiudhën për
përiudhen Qeshor 2019 – Shtator 2019, shoqëruar me listë pagesat e sigurimeve
shoqërore (formularët E-sig 025 a) për këtë përiudhë të konfirmuara elektronikisht
nga organet tatimore, ku të jenë të siguruar emrat e punonjësve të shërbimit sipas
informacionit mujor, si deh stafi drejtues (Administratori dhe Drejtuesi Teknik”

6. Nuk përmbush kriterin 3.3.5 “Operatori Ekonomik ofertues duhet të vërtetoje që
disponon Licensë/Autorizim për ngritjen dhe shfrytëzimin e sistemit të pavarur të
radiokomunikacionit dhe radioalarmit të lëshuar nga Autoriteti i Komunikimeve
Postare dhe Elektronike (AKEP) konform Ligjit Nr. 9918 datë19.05.2008 ”Për
komunikimet elektronike në Republikën e Shqipërisë” për vitin 2019, me fushe
mbulimi ne qarkun ose qytetet ku ndodhen objektet.”

7. Nuk përmbush kriterin 3.3.6 “Operatori ekonomik duhet të disponoje te pakten 65
(gjashtëdhjetë e pesë) automjete te blinduar për transportine vlerave monetare, mjete
te cilat duhet te jenë ne pronësi te Operatorit ekonomik ose me qera. Për te vërtetuar
kete Operatori ekonomik duhet te paraqese:

a) Lejet e qarkullimit dhe certifikat pronësie nga Drejtoria e Transportit Rrugor
b) Leje Drejtimi e përdoruesit te Mjetit te blinduar për cdo mjet.
c) Certifikate e Kontrollit Teknik për secilin mjet (SGS).
d) Siguracion te vlefshem për secilin mjet
e) Taksa vjetore e paguara për secilin mjet
8. Nuk përmbush kriterin 3.3.7 “Operatori ekonomik duhet te disponoje 65

(gjashtëdhjetë e pesë) Autorizime të vlefshme nga Drejtoria e Përgjithshme e Policisë
Shtetit për përdorimin e mjeteve blinduar ku te jenë përcaktuar emri kompanise
ofetuse, emri i drejtuesit te mjetit, norma e blindimit dhe afati i vlefshmerise”

9. Nuk përmbush kriterin 3.3.8 “Operatori ekonomik duhet te disponoje Certifikata te
leshuar nga prodhuesi i mjetit te blinduar dhe Autorizime te vlefshme leshuar nga
Drejtoria e Përgjithshme te Policisë Shtetit ku te jete përcaktuar norma e blindimit te
mjetit te blinduar për minimalisht 65 (gjashtëdhjetë e pesë) automjete te blindura, ku
15 (pesëmbëdhjetë) prej automjeteve te blinduara duhet te jenë me norme blindimi
BR6, ku 15 (pesëmbëdhjetë) prej automjeteve te blinduara duhet te jenë me norme
blindimi jo me te vogel se BR5, ku 20 (njezete) prej automjeteve te blinduara duhet te
jenë me norme blindimi jo me te vogel se BR4 dhe ku 15 (pesëmbëdhjetë) prej
automjeteve te blinduara duhet te jenë me norme blindimi jo me te vogel se BR3,
sipas normave Europiane te UNI EN 1522, dhe UNI EN 1063 për automjete te
blinduar”

10. Nuk përmbush kriterin 3.3.9 “Operatori ekonomik duhet të disponojë të paktën 65
(gjashtëdhjetë e pesë) shofer për drejtimin e mjeteve te blinduara emrat e te cileve te
figurojne tek Autorizimet e Mjeteve të blinduara të lëshuara nga Drejtori i
Përgjithshëm i Policisë së Shtetit si dhe ne vërtetimin e përfomances se
DVP/informacion mujore. Si dhe duhet të disponojë të paktën tre shofer për secilin
qark, emrat e të cilëve të figurojnë te Autorizimet e Mjeteve të blinduara dhe ne
vërtetimin e përfomances se DVP/ informacin mujor”

11. Nuk përmbush kriterin 3.3.10 “Operatori ekonomik duhet të disponojë të paktën 2
(dy) kuti (valixhe) për mbajtjen e bankonotave me boje ngjyrosje për përballimin e
situatave te emergjencave. Për te vërtetuar kete Operatori duhet te paraqese faturen
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tatimore për blerjen dhe pagesen qe vërteton vleren e blerjes ose deklaraten doganore
te mallit”

12. Nuk përmbush kriterin 3.3.11 “Operatori ekonomik duhet te paraqese vërtetim
përformance 1.3.B leshuar jo me parë se muaji Korrik 2019, nga Drejtoritë e Policisë
se Qarkut, Tiranë, Durrës, SShkodër, Lezhë, Fier, Berat, Vlorë, Gjirokastër, Elbasan,
Kukës, Dibër dhe Korçë, konform ligjit nr.75/2014 datë 10.07.2014) te ndryshuar si
dhe akteve nenligjore te dala ne zbatim te tij. Keto vertime duhet te përmbaje
informacionin dhe opinionin qe disponon DPQ-et sa me poshte për:

- Qendra e kontrollit te Shërbimeve (salle Opërative).

- Te kete jo me pak se 130 punonjes te licensuar për te dymbedhjet DPQ-te.

- Te mos kete marre mase administrative për (Operatorin ekonomik, Titullar dhe
drejtues Teknik) për vitin 2019.

- Te kete jo me pak se 130 cop shkop gome, jo me pake se 130 cop pranga lidhes, jo me
pake se 130 cop jelek antiplimb, jo me pake se 65 cop radio komunikimi”

13. Nuk përmbush kriterin 3.3.12 “Operatori Ekonomik te disponoje Qender Kontrolli,
për te vërtetuar kete pike te paraqes akt miratimi 1.3.B sipas Udhezimit Nr.130 dt.
05.03.2018 te Ministrit te Brendshem “Për Funksionimin e Shërbimit Privat te
Sigurise Fizike” për dymbedhjete qarqe te leshuar nga DPQ-et (Tiranë, Durrës,
SShkodër, Lezhë, Fier, Berat, Vlorë, Gjirokastër, Elbasan, Kukës, Dibër dhe Korçë)”

14. Nuk përmbush kriterin 3.3.13 “Me qëllim parandalimin e veprimeve kriminale
Operatori Ekonomik duhet të vërtetojë se disponon kapacitete si me poshtë:

 faturen tatimore për blerjen dhe Pagesën që vërteton vlerën e blerjes te 65
(gjashtëdhjetë e pesë) copë GPS qe sherbejn për kryerjen e shërbimit ne trasportin e
vlerave monetare ose deklaraten doganore te mallit.

 faturen tatimore për blerjen dhe Pagesën që vërteton vlerën e blerjes te 65
(gjashtëdhjetë e pesë) copë DVR dhe 260 (dyqind e gjashtëdhjetë) kamra qe shërbejn
për kryerjen e shërbimit ne trasportin e vlerave monetare ose deklaraten doganore te
mallit.

 aturen tatimore për blerjen dhe Pagesën që vërteton vlerën e blerjes te 130 (njëqind e
tridhjetë) copë armë zjarri nga keto 85 (tetedhjete e pesë) armë krahu (B4) dhe 45
(dyzete e pesë) armë te brezi (B1) qe sherbejn për kryerjen e shërbimit ne trasportin e
vlerave monetare.

Operatori Ekonomik për te vërtetuar faktin e pronësise se 130 (njeqind e tridhjete)
copë armë duhet te disponoje gjithashtu dhe dokumentacionin si me poshte:

 Autorizim nga Drejtoria e Përgjithshme e Policis për blerjen e armëve te zjarrit.
 Kontrate Shitblerje Armë me nje shoqeri te licensuar
 Fature tatimore për blerjen e armëve”

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
184.211.381,76 (njëqind e tetëdhjetë e katër milion e dyqind e njëmbëdhjetë mijë e treqind e
tetëdhjetë e një presje shtatëdhjetë e gjashtë) 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.

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 21.11.2019.
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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