
REPUBLIKA E SHQIPËRISË
MINISTRIA E BRENDSHME

AGJENICA E BLERJEVE TË PËRQENDRUARA

Nr. ____ Prot Tiranë, më ___.___2019

FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORËVE EKONOMIKË TË SUKSESSHËM
NË MARRËVESHJEN KUADËR

Për: “GENC TAAHHUT GIYIM TEKSTIL” LTD
Adresa: Qendra Tregtare Gjeneral Ali Rıza Gürcan Ave. Merter Nr:2/21, Stamboll, Turqi.

Procedura e prokurimit: “Procedurë e hapur”

Numri i referencës së procedurës: REF-38246-10-04-2019

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Blerje këpucë për Drejtorinë e Përgjithshme të Burgjeve”,
Procedurë e hapur, Marrëveshje kuadër me një operator ekonomik ku të gjitha kushtet janë të
përcaktuara, me afat të marrëveshjes kuadër 12 muaj, me fond të marrëveshjes kuadër:
27,807,583 (njëzetë e shtatë milion e tetëqind e shtatë mijë e pesëqind e tetëdhjetë e tre) lekë pa
TVSH, shumatorja e çmimeve për njësi është: 19,282 (nëntëmbëdhjetë mijë e dyqind e
tetëdhjetë e dy) lekë pa TVSH.

Kohëzgjatja e Marrëveshjes Kuadër:

1 (një) vit nga nënshkrimi i Marrëveshjes Kuadër.

Publikime të mëparshme ( jo ): Buletini i Njoftimeve Publike data 14.10.2019, Nr. 41.

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

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

1
) “BLERINA SADIKU” PF K97730102T

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it
Vlera (shumatorja e çmimeve për njësi): 11,550 (njëmbëdhjetë mijë e pesëqind e pesëdhjetë)
lekë (pa TVSH) (me numra dhe fjalë)

2
) “EN&AD” SHPK L31331006V

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it
Vlera (shumatorja e çmimeve për njësi): 9,250 (nëntë mijë e dyqind pesëdhjetë) lekë (pa



TVSH)
(me numra dhe fjalë)

3
) “EURO 2001” SHPK K13112202Q

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it
Vlera (shumatorja e çmimeve për njësi): 11,610 (njëmbëdhjetë mijë e gjashtëqind e dhjetë) lekë
(pa TVSH) (me numra dhe fjalë)

4) “GENC TAAHHUT GIYIM TEKSTIL” LTD 3930583225
Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Vlera (shumatorja e çmimeve për njësi): 9,550 (nëntë mijë e pesëqind e pesëdhjetë) lekë (pa
TVSH) (me numra dhe fjalë)

Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhtëm:

1. Arsyet e skualifikimit për “EN & AD” SHPK

 Ofertuesi nuk arriti të përmbushë pikën 1 të “Kapacitetit teknik” pasi dokumentacioni i
paraqitur në përmbushje të këtij kriteri nuk plotëson vlerën minimale të kërkuar. Kontratat e
paraqitura për furnizime me artikuj të ndryshëm uniforma, kapele, grada rrip etj, nuk
konsiderohen si kontrata të ngjashme me objektin e prokurimit.

2. Arsyet e skualifikimit për “EURO 2001” SHPK

 Ofertuesi skualifikohet pasi nuk përmbush kriterin e përcaktuar në pikën 1, gërma “dh” të
kritereve të veçanta për kualifikim të dokumenteve të tenderit, duke mos arritur të vërtetojë se
ka shlyer të gjitha detyrimet e maturuara të energjisë elektrike.

 Ofertuesi nuk arriti të përmbushë pikën 5 të “Kapacitetit teknik” në lidhje me artikujt
Këpucë gjysma për burra/për gra dhe këpucë me qafa stërvitje , pasi nga ana e operatorit
ekonomik, fletë analiza laboratorike, për specifikimin teknik (Rezistenca në zgjatje; për
lëndën e parë, e paraqitur prej tij nuk është sipas specifikimeve teknike të kërkuara ne DT
konkretisht:

 Rezistenca në zgjatje: 40-60% kurse fletë analiza e paraqitur përmban të dhëna:
15% (për këpucë gjysma gra/burra).

 Rezistenca në zgjatje: 40-70% kurse fletë analiza e paraqitur përmban të dhëna:
15% (për këpucë me qafa stërvitje).

 Ofertuesi nuk arriti të përmbushë pikën 5 të “Kapacitetit teknik” në lidhje me artikujt
Këpucë gjysma për burra/për gra dhe këpucë me qafa stërvitje , pasi nga ana e
operatorit ekonomik, fletë analiza laboratorike, për specifikimin teknik (Rezistenca në
shqitje e gomës;

Përcaktimi i fortësise së shollës në gradë shorë; Rezistenca e bojës në fleksometer në
lëvizje për lëndën e parë, e paraqitur prej tij mungojnë të dhëna mbi rezultatet sipas



specifikimeve teknike të kërkuara në DT konkretisht:

 Rezistenca në shqitje e gomës: jo më pak se 30N kurse fletë analiza e paraqitur nuk ka
të dhëna (për këpucë gjysma për burra/për gra)

 Përcaktimi i fortësise së shollës në gradë shorë: 73 +/- 6 kurse fletë analiza e
paraqitur nuk ka të dhëna (për këpucë gjysma për burra/për gra)

 Rezistenca e bojës ne fleksometer në lëvizje: mbi 12000 kurse fletë analiza e
paraqitur nuk ka të dhëna (për këpucë gjysma për burra/për gra)

 Rezistenca e bojës në fleksometer në lëvizje: mbi 10000 kurse fletë analiza e
paraqitur nuk ka të dhëna (për këpucë me qafa stërvitje)

 Përcaktimi i fortësise së shollës në gradë shorë: 75 +/- 3 kurse fletë analiza e
paraqitur nuk ka të dhëna (për këpucë me qafa stërvitje)

 Rezistenca në shqitje e gomës : jo më pak se 30N kurse fletë analiza e paraqitur nuk ka
të dhëna (për këpucë me qafa stërvitje)

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë se është identifikuar si operator
ekonomik i suksesshëm:

Operatori ekonomik “GENC TAAHHUT GIYIM TEKSTIL” LTD, me nr. NIPT 3930583225 me
ofertë ekonomike (shumatorja e çmimeve për njësi), 9,550 (nëntë mijë e pesëqind e pesëdhjetë)
lekë (pa TVSH) me adresë: Qendra Tregtare Gjeneral Ali Rıza Gürcan Ave. Merter Nr:2/21,
Stamboll, Turqi.

Rrjedhimisht, jeni të lutur të paraqiteni pranë Ministrisë së Brendshme, Agjencia e Blerjeve të
Përqendruara, me adresë: Sheshi Skënderbej, nr. 3, 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 15.11.2019

Ankesa: PO

Ka marrë përgjigje: Vendimi nr. 1908/2 datë 02.12.2019 për operatorin ekonomik “BLERINA
SADIKU” PF

TITULLARI I ORGANIT QENDROR BLERËS
DREJTOR I PËRGJITHSHËM


