
 

     

MINISTRIA E BRENDSHME 

 AGJENCIA SHTETËRORE E PROKURIMEVE TË PËRQËNDRUARA 

 

 

Nr. _________Prot.        Tiranë, më __.___2023        

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT (PARAPRAK) 

08.03.2023 

Drejtuar: “ARISA-KONFEKSION” SH.P.K 

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

 

 

Procedura e prokurimit/lotit: Procedure e Kufizuar mbi kufirin e lartw monetar, Loti 1: 

“Blerje uniforma sportive” 

 

Numri i procedurës: Loti 1“Blerje uniformash dhe elementesh të tjera përbërëse të tyre” me 

fond të marrëveshjes kuadër: 32,163,158 (tridhjetë e dy milion e njëqind e gjashtë dhjetë e tre mijë 

e një qind e pesëdhjetë e tetë ) lekë (pa TVSH), me nr  reference të procedurës kryesore REF-

48429-11-03-2022.  

 

Publikimet e mëparshme: Buletini i Njoftimeve Publike 07.11.2022,  152  

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  

oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në çmim X   

Me anë të këtij Njoftimi ju informojmë se, në këtë procedurë kanë marrë pjesë Ofertuesit e 

mëposhtëm me këto vlera përkatëse të ofruara: 

1. “ARISA-KONFEKSION” SHPK                              J61828068L  

Vlera: 31,546,000 (tridhjetë e një milion pesëqind e dyzetë e gjashtë mijë) lekë pa TVSH  

2. “GENTIAN SADIKU”  PF                 L42314005A  

Vlera: Nuk ka oferte ekonomike, pasi ne fazen e pare nuk ka pasur oferte ekonomike, vetem 

dokumentacionin teknik. 

3. “B&B FASHION” SHPK       L33323201D  

Vlera: Nuk ka oferte ekonomike, pasi ne fazen e pare nuk ka pasur oferte ekonomike, vetem 

dokumentacionin teknik. 

 

Nga pjesëmarrësit janë skualifikuar Ofertuesit e mëposhtëm: 

1. “GENTIAN SADIKU”  SHPK                 L42314005A  

 Arsyet e skualifikimit të OE : “GENTIAN SADIKU”  PF           

- Operatori Ekonomik nuk plotëson pikën 5, te seksionit 2.3 “Kapaciteti teknik” të Kritereve 

të Vecanta të Kualifikimit në DST, pasi Drejtuesi Teknik i deklaruar A.C është Inxhiner 



Markshaider/Inxhineri Gjelogji Miniera, pra nuk ka kualifikim e kërkuar për Inxhiner 

Tekstili ose Kimist. Për këtë punonjës nuk ka paraqitur dokumentet e kërkuara: Vërtetim 

për bazën e vlerësuar e-Albania dhe librezën e punes. 

- Operatori Ekonomik nuk plotëson kërkesat e pikës 5/2 , te seksionit 2.3 “Kapaciteti teknik” 

të Kritereve të Vecanta të Kualifikimit në DST, pasi nuk ka paraqitur deklaratën e kërkuar 

“se stafi i angazhuar në këtë kontratë nuk do të jëtë i angzhuar në kontrata të tjera”. 

- Operatori ekonomik nuk plotëson Kërkesat e Përgjithshme për Kualifikim në lidhje me 

dokumnetacion për mbështetjen në kapacitetet e operatorëve të tjerë.Konkretisht OE ka 

paraqit deklarëtë se të gjithë artikujt do të prodhohen në Turqi pranë kompanisë ARKIDA-

TEKSTIL Ve San. Ltd.Sti TURQI. Duke qenë se Gentian Sadiku P.f nuk i prodhon vetë 

uniformat e Gradës ai duhet të paraqiste marrëveshjen noeteriale me subjektin turk 

prodhues, ku ky i fundit duhet të merrte përsipër prodhimin e uniformave. Pra operatori 

ekonomik pjesëmarrës nuk ka paraqtur një dokument thelbësor kualifikues që ka të bëjë 

me verifikimin e kapaciteteve të subjektit ku do të mbështet operatori për realizimin e 

objekti të prokurimit. 

- Ofertuesi nuk plotëson pikën 8, te seksionit 2.3 “Kapaciteti teknik” të Kritereve të Vecanta 

të Kualifikimit në DST, në lidhje me detyrimin e për paraqitjen e fletë analizave për artikujt 

objekt i unifomës të Gardës së Republikës, 

2.  “B&B FASHION” SHPK       L33323201D  

 

 Arsyet e skualifikimit të OE : “B&B FASHION” SHPK             

- Nuk ka ngarkuar asnje dokument ne SPE 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë “ARISA-KONFEKSION” SH.P.K 

me adresë: Rruga 5 Maji, Nd. 82, Hyrja 7, Tiranë, se oferta e paraqitur me vlerë totale prej 

31,546,000 (tridhjetë e një milion pesëqind e dyzetë e gjashtë mijë) lekë pa TVSH është 

identifikuar si fitues (paraprak) i procedurës së prokurimit. 

 

Njoftimi i Vlerësimit është bërë në datë 23.02.2022 

 

Ankesa për dokumentat e tenderit: JO 

 

Ankesa për fazën e parakualifikimit: JO 

 

Me publikimin e këtij njoftimi, fillojnë afatet e ankimit për fazën e dytë të procedurës së kufizuar 

në zbatim të nenit 43 të LPP, sipas përcaktimeve në  nenin 110 të  Ligjit Nr. 162/2020, datë 

23.12.2020 “Për Prokurimin Publik”. 

 

TITULLARI I ORGANIT QENDROR BLERËS 

DREJTOR I PËRGJITHSHËM 


