
 
AGJENCIA E BLERJEVE TË PËRQENDRUARA 

                                           

FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORËVE EKONOMIKË TË SUKSESSHËM 

NË MARRËVESHJEN KUADËR 

Datë:  10.05.2021 

 

Për:  "ARISA-KONFEKSION" SHPK                                                                            

Adresa: Rruga 5 Maji, Nd. 82, Hyrja 7, Tiranë 

 

 

* * * 

Procedura e prokurimit: “Procedurë e Hapur”, Marrëveshje Kuadër me një operator ekonomik 

ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara, me objekt “Blerje uniformash dhe elementësh të tjera 

përbërëse të tyre për Gardën e Republikës”, me fond të përgjithshëm të Marrëveshjes Kuadër: 

18,000,120 (tetëmbëdhjetë milion e njëqind e njëzet) lekë pa TVSH, me afat 24 (njëzet e katër) 

muaj, me numër reference REF-78186-11-10-2020. 

 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Blerje uniformash dhe elementësh të tjera përbërëse të tyre 

për Gardën e Republikës”, me fond të përgjithshëm të marrëveshjes kuadër: 18,000,120 

(tetëmbëdhjetë milion e njëqind e njëzet) lekë pa TVSH, me afat 24 (njëzet e katër) muaj, 

marrëveshje kuadër me një operator ekonomik ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara dhe me afat 

kohor për ekzekutimin: Duke filluar nga  data e lidhjes së kontratës/kontratave sipas kërkesës se 

Autoritetit Kontraktor, brenda afatit  24 (njëzet e katër) muaj të lidhjes së Marrëveshjes Kuadër. 

 

Publikime të mëparshme ( jo ): Buletini i Njoftimeve Publike 16.11.2020, Nr.101.  

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  çmimi më i ulët X      
 

Njoftojmë se, kanë qenë pjesëmarrës në procedurë këta operatorë ekonomikë me vlerat përkatëse 

të ofruara: 

  

1) “EURO 2001” SHPK                                                                      K13112202Q 

Emri i plotë i shoqërisë        numri i NIPT-it   

Vlera: 13,294,680 (trembëdhjetë milion e dyqind e nëntëdhjetë e katër mijë e gjashtëqind e 

tetëdhjetë) lekë, pa TVSH. 

(me numra dhe fjalë) 
 

2) “ATLANTIK 3” SHPK                    K22218003V 

Emri i plotë i shoqërisë                              numri i NIPT-it   

Vlera: 14,074,400 (katërmbëdhjetë milion e shtatëdhjetë e katër mijë e katërqind) lekë, pa TVSH.  

(me numra dhe fjalë) 

 



3) "ARISA-KONFEKSION" SHPK                            J61828068L 

Emri i plotë i shoqërisë                              numri i NIPT-it   

Vlera: 14,988,000 (katërmbëdhjetë milion e nëntëqind e tetëdhjetë e tetë mijë) lekë, pa TVSH.  

(me numra dhe fjalë) 
 

4) “MALBERTEX” SHPK                                                               K71821009N 

Emri i plotë i shoqërisë        numri i NIPT-it   

Vlera: 17,210,700 (shtatëmbëdhjetë milion e dyqindë e dhjetë mijë e shtatëqind) lekë, pa TVSH. 

(me numra dhe fjalë) 
 

5) “GENTIAN SADIKU” PF                                                              L42314005A 

Emri i plotë i shoqërisë        numri i NIPT-it   

Vlera: 17,399,400 (shtatëmbëdhjetë milion e treqind e nëntëdhjetë e nentë mijë e katërqind) lekë, 

pa TVSH. 

(me numra dhe fjalë) 
 

Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhtëm: 

 

1) “EURO 2001” SHPK                                                                      K13112202Q 

Emri i plotë i shoqërisë        numri i NIPT-it 
  

2) “ATLANTIK 3” SHPK                    K22218003V 

Emri i plotë i shoqërisë                              numri i NIPT-it 

 

 

1.  Arsyet e s’kualifikimit për “EURO 2001” SHPK 

 

 Nuk arriti të plotësoj pikën 1, të seksionit 2.1, Kapaciteti ligjor/profesional i operatorëve 

ekonomikë, pika 2. Kriteret e vecanta të kualifikimit,  pasi në momentin e hapjes së ofertave 

nuk arriti të paraqesë vlefshmërinë e Çertifikatës ISO 9001:2015. Nga verifikimi i 

Çertifikatës së paraqitur, ISO 9001:2015, me nr. AL.13.0270.QMS, rezulton se kjo 

çertifikatë është e pavlefshme. 
 

2. Arsyet e s’kualifikimit për “ATLANTIK 3” SHPK 

 

 Nuk arriti të plotësoj pikën 3, të seksionit 2.3, Kapaciteti teknik, pika 2. Kriteret e vecanta 

të kualifikimit,  pasi në momentin e hapjes së ofertave nuk arriti të paraqesë asnjë nga 

mostrat e këkuara sipas tabelës në DST. 

 Nuk arriti të plotësoj pikën 3, të seksionit 2.3, Kapaciteti teknik, pika 2. Kriteret e vecanta 

të kualifikimit,  pasi në momentin e hapjes së ofertave nuk arriti të paraqesë raport testimi 

për “Xhup i shkurtër” për punonjësit e Gardës të Republikës.  

 Nuk arriti të plotësoj pikën 3, të seksionit 2.3, Kapaciteti teknik, pika 2. Kriteret e vecanta 

të kualifikimit,  pasi në momentin e hapjes së ofertave nuk arriti të justifikojë, që Rezultati, 

sipas Raport Testimi të paraqitur, të jetë në përputhje me specifikimet e kërkuara sipas 

DST, dhe konkretisht për Objektin:  Kostum uniforme, Bluzë  mëngë të shkurta dhe Bluzë 

pambuku mëngë të shkurta. 

 

  



 

* * * 

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

ekonomik i suksesshëm: 

Operatori Ekonomik “ARISA-KONFEKSION” SHPK, me NIPT J61828068L me ofertë 

ekonomike: 14,988,000 (katërmbëdhjetë milion e nëntëqind e tetëdhjetë e tetë mijë) lekë pa TVSH, 

me adresë: Rruga 5 Maji, Nd. 82, Hyrja 7, Tiranë. 

Rrjedhimisht, jeni të lutur të paraqiteni pranë Ministrisë së Brendshme, Agjencia e Blerjeve të 

Përqendruara, me adresë: Blv. “Dëshmorët e Kombit”, Nd. 1, 1001, Tiranë, Tel: 042 247 865, 

menjëherë nga dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi për të lidhur draft marrëveshjen kuadër. 

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 15.12.2020 

Ankesa: PO 

 

Kanë marrë përgjigje me vendimin e KSHA nr 2492/2 prot., 23.12.2020  dhe me vendimin e 

Komisionit të Prokurimit Publik nr 188/2021 datë 30.04.2021, protokolluar në ABP me nr. 856 

prot.,datë 07.05.2021. 

 

 

TITULLARI I ORGANIT QENDROR BLERËS 

DREJTOR I PËRGJITHSHËM 


