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PROCESVERBAL- Tipi i kontratës - Mallra 

 

 

PËR ARGUMENTIMIN DHE MIRATIMIN E SPECIFIKIMEVE TEKNIKE DHE 

KRITEREVE PËR KUALIFIKIM   

(Ky procesverbal është për efekt publikimi bashkë me dokumentet e tenderit) 

 

 

OBJEKTI I PROCEDURËS: : “BLERJE UNIFORMA DHE KEPUCE PËR GARDËN E 

REPUBLIKËS” E NDARË NË DY LOTE”. 

 

 Loti 1“Blerje uniformash dhe elementesh të tjera përbërëse të tyre” ; 

 Loti 2 “ Blerje këpucësh” ; 

 

KODI PËRKATËS NË FJALORIN E PËRBASHKËT TË PROKURIMIT(FPP) 18800000-7, 

18332000-5 

VLERA E FONDIT LIMIT: 42,156,729 (dyzet e dy milion e njëqind e pesëdhjetë e gjashtë mijë 

e shtatëqind e njëzet e nëntë) lekë (pa TVSH)  ose    6,525,705 (gjashtë milion e pesëqind e 

njëzetë e pesë mijë e shtatëqind e pesë) Euro pa TVSH. Kursi i këmbimit sipas Bankës së 

Shqipërisë datë 31.10.2022 është 118.32 lekë)  e ndarë në dy lote si më poshtë vijon: 

 Loti 1“Blerje uniformash dhe elementesh të tjera përbërëse të tyre” me fond limit: 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) ose 5,377,599 (pesë million e treqind e shtatëdhjetë e shtatë mijë e pesëqind e 

nëntëdhjetë e nëntë) Euro pa TVSH. Kursi i këmbimit sipas Bankës së Shqipërisë datë 

31.10.2022 është 118.32 lekë); 

 Loti 2 “Blerje këpucësh” me fond limit 9,993,571 ( nëntë milion e nëntë qind e nëntëdhjetë e 

tre mijë e pesëqind e shtatëdhjetë e një) lekë (pa TVSH)  ose 1,148,107  (një million e njëqind 

e dyzetë e tetë mijë e njëqind e shtatë) Euro pa TVSH. Kursi i këmbimit sipas Bankës së 

Shqipërisë datë 31.10.2022 është 118.32 lekë); 

 

Në bazë të nenit 21, pika 2, të Ligjit nr.162/2020 “Për prokurimin publik”, nenit 2, pika 2/c dhe 

nenit 78, pika 2, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit 

publik”, autoriteti/enti kontraktor, Agjencia e Blerjeve të Perqendruara, ka hartuar procesverbalin 

për argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kritereve për kualifikim për 

procedurën e sipërcituar, me përmbajtjen si më poshtë: 

 
 

 

 

 

 



Shtojca 9 

Loti 1“Blerje uniformash dhe elementesh të tjera përbërëse të tyre” 

 

Kriteret e Përgjithshme të Pranimit janë standarte dhe nuk duhet të ndryshohen nga 

Autoritetet Kontraktore. 

I. KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT 

1. Ofertuesi duhet të paraqesë: 

a. Formularin Përmbledhës të Vetëdeklarimit, sipas shtojcës 10 

b. Sigurimin e Ofertës, sipas Shtojcës 5;  

 

Argumentimi: Kërkesat e mësipërme bazohen në nenet 76, 82 dhe 83 të LPP, nenit 26, të VKM 

nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”. 

2. Kandidati/Ofertuesi duhet të dorëzojë: 

2.1Kapacitetin profesional të operatorëve ekonomikë:     

 

 

2.2. Kapaciteti ekonomik dhe financiar:   

 

2.2.1 Operatorët ekonomikë duhet të paraqesin vërtetim për xhiron vjetore për vitet financiare 

(2019, 2020, 2021), ku vlera e xhiros për të paktën një nga vitet e periudhës së kërkuar duhet 

të jetë jo më e vogël se 199% e vlerës së fondit limit. Kriteri konsiderohet i përmbushuar 

nëse operatorët ekonomikë arrijnë vlerën e xhiros,  pra 199% e vlerës së fondit limit, në të 

paktën 1(një) vit të periudhës së kërkuar të viteve financiare. 

 

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në vlerën e fondit limit të kësaj 

procedure, si dhe bazuar në nenin 77, pika 3, e LPP, si dhe nenin 43, të VKM nr. 285, datë 

19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”.  

2.2.2 Operatorët ekonomikë duhet të paraqesin kopje të çertifikuara të bilanceve të viteve: (2018, 

2019, 2020) të paraqitura pranë autoriteteve përkatëse tatimore. Në rast se operatori 

ekonomik është në kushtet e përcaktimeve të nenit 41, të ligjit nr.10091, datë 05.03.2009, 

atëherë bilancet duhet të shoqërohen edhe me raportet e  auditimit ligjor të pasqyrave 

financiare vjetore, të kryera, nga auditues ligjorë ose shoqëri audituese. Kriteri konsiderohet 

i përmbushuar nëse në dy bilance të njëpasnjëshme nuk ka raport negative ndërmjet aktivit 

dhe pasivit. 

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, pika 3, e LPP, si dhe  

nenit 43, pika 4, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit 

publik”.  

 



 

2.3 Kapaciteti teknik: 

1. Operatori ekonomik duhet të paraqesë dëshmi për furnizimet e mëparshme të ngjashme të kryera gjatë 3 

(tre) viteve të fundit nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës, në vlerën jo më pak se 39% e vlerës 

së fondit limit të këtij loti. Këto furnizime të mëparshme, të ngjashme, duhet të vërtetohen me 

dokumentacionin si më poshtë: 

a) Kur furnizimet e ngjashme janë realizuar me ente publike, operatori ekonomik duhet të paraqesë 

vërtetimin e lëshuar nga enti publik për përmbushjen me sukses të kontratës, ose/dhe faturat tatimore 

të shitjes të plotësuara sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi dhe të deklaruara në organet tatimore, 

ku të shënohen datat, shumat dhe sasitë e mallrave të furnizuara.  

b) Kur furnizimet e ngjashme janë realizuar me subjekte private, operatori ekonomik duhet të paraqesë 

faturën përkatëse tatimore të shitjes të plotësuara sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi dhe të 

deklaruara në organet tatimore, ku të shënohen datat, shumat dhe sasitë e mallrave të furnizuara.  

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77 të ligjit nr. 162, datë 

23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenit 40, pika 4, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për 

miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”. Me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët 

ekonomikë të dëshmojnë që kanë përvojën e nevojshme për të zbatuar kontratën, prandaj është 

kërkuar që shërbimet  e mëparshme të ngjashme të jenë ne vlerën jo më pak se 40 % të vlerës së 

fondit limit, që është brenda vlerës kufi të përcaktuar në nenin e sipërcituar. 

 

2. Operatori ekonomik pjesëmarrës, duhet të paraqes një deklaratë, me anë të së cilës merr 

përsipër të kryejë shërbimin e transportit në adresat e përcaktuara nga autoritetet kontraktore. 

 

Argumentim: Në bazë të pikës 4, të nenit të 77, të ligjit nr. nr. 162, datë 23.12.2020 “Për 

prokurimin publik” dhe pika 8 e nenit 40, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021, “Për miratimin e 

Rregullave të Prokurimit Publik”, me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të 

deklarojnë se marrin përsipër dërgimin e mallit në adresat e percaktuara të AK-ve. 

3. Operatori ekonomik pjesëmarrës  duhet të deklarojë dhe të marr përsipër marrjen e  masave 

trupore të të gjithë punonjësve të Gardës së Republikës për artikujt objekt prokurimi. 

 

Argumentim: Në bazë të pikës 4, të nenit të 77, të ligjit nr. nr. 162, datë 23.12.2020 “Për 

prokurimin publik” dhe pika 8 e nenit 40, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021, “Për miratimin e 

Rregullave të Prokurimit Publik”, me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të 

deklarojnë garancinë për artikujt objekt prokurimi. 

 

4. Operatori ekonomik pjesëmarrës, duhet të disponojë të paktën 2 (dy) automjete per 

transportin e mallrave, të cilat  duhet t’i ketë në pronësi ose me qira. 

Per sa me siper operatori ekonomik te paraqes nje deklarate perkatese sipas formatit te meposhtem: 

 

Nr. Lloji i mjetit Targa Kapaciteti mbajtes  Statusi 

1    Pronesi/qira/perdorim 

2    Pronesi/qira/perdorim 

 



Shenim 5.1 

Per mjetet me status perdorimi qira/hua perdorje te disponohet kontrata noteriale perkatese mes 

qiradhenesit dhe qiramarresit. 

Për këtë mjet duhet të paraqesi librezë qarkullimi, akt kolaudimi, sigurimin e detyrueshëm të 

mjeteve. 
 

Argumentim: Në bazë të pikës 4, të nenit të 77, të ligjit nr. nr. 162, datë 23.12.2020 “Për 

prokurimin publik” dhe nenit 40, pika 5/ç, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021, “Për miratimin e 

Rregullave të Prokurimit Publik”, me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të 

dëshmojnë që kanë në dispozicion apo që mund t’i vihen në dispozicion mjetet dhe pajisjet teknike 

për të përmbushur kontratën, të cilat janë të nevojshme për transportin e artikumjve objekt 

prokurimi  në adresat AK . Në zbatim të pikës 1 dhe pikës 6 të nenit 26, të VKM nr.285, datë 

19.05.2021, ku parashikohet: “1.Bashkë me dorëzimin e kërkesave për pjesëmarrje ose të ofertave, 

autoriteti/enti kontraktor pranon si provë paraprake, në vend të disa vërtetimeve të lëshuara nga 

autoritetet publike ose palë të treta, formularin përmbledhës të vetëdeklarimit, sipas pёrcaktimit 

nё nenin 82, tё LPP-së, dhe nё kёto rregulla”, si dhe përcaktimet e pikës 6, ku përcaktohet “6. Në 

çdo rast, përpara se të japë kontratën, autoriteti/enti kontraktor duhet t’i kërkojë ofertuesit fitues 

që të dorëzojë dokumentet provuese për vetëdeklarimet në formularin përmbledhës të 

vetëdeklarimit, si dhe dokumentet e paraqitura si pjesë e ofertës në rrugë elektronike. Këto 

dokumente duhet të paraqiten në origjinal ose në kopje të njësuara me origjinalin...” 

 

5. Operatori ekonomik për realizimin e objektit të  prokurimi duhet të ketë jo më pak se 22 

(njëzet e dy) persona të punësuar, sipas profesioneve në tabelën e meposhtme: 
  

Nr. Profesioni Numri i punonjesve 

1. Drejtues Teknik (inxh tekstil/kimist/ose ekuivalent) 1 

2. Stilistë/modelist ose ekuivalent 1 
3. Rrobaqepës për matjet e punonjësve të gardës së republikës 5 

4 Rrobaqepës për qepje dhe pregatitje të uniformave 10 

5. Magazinier/e 1 

6. Shofer/ Mirembajtes 2 
7. Punonjes për shperndarjen 2 

  Total 22 

  
Për punonjësit me profesionet e mësipërme, Operatori Ekonomik duhet të paraqesë:  
a)      Për drejtuesin teknikte paraqitet: 
-       Diplomë me profesion Inxhinier tekstil/kimist/ekuivalent. 
-       Kontrate pune perkatese. 
-       Librezë pune 
-       Duhet të ketë minimalisht 2 (dy) vite eksperiencë pune në këtë profesion. Te paraqitet 

detyrimisht deklarata e kontributeve te sigurimeve shoqerore individuale e leshuar nga e - albania. 
-       Ne zbatim te akteve ligjore, drejtuesi i mesiperm nuk duhet te figuroje i dy punesuar ne sektor 

privat apo publik. Per kete Administratori/Drejtuesi Ligjor i shoqerise te paraqes deklarate 

perkatese. 
-       Drejtuesi nuk duhet te jete i angazhuar ne kontrata te tjera gjate periudhes se realizimit te 

objektit. Per kete arsye te paraqitet deklarate perkatese nga Administratori/Drejtuesi Ligjor i 

shoqerise. 



b)      Për stilistin/ modelistin ose ekuivalent te paraqitet: 
-       Diplome ose çertifikatë kualifikimi. 
-       Kontrate pune perkatese. 
-       Librezë pune 
-       Duhet të ketë minimalisht 2 (dy) vite eksperiencë pune në këtë profesion. Te paraqitet 

detyrimisht deklarata e kontributeve te sigurimeve shoqerore individuale e leshuar nga e – albania. 
c)       Për rrobaqepesin te paraqitet: 
-       Kontrate pune. 
-       Librezë pune 
-       Duhet të ketë minimalisht 1 (nje) vit eksperiencë pune në këtë profesion. Te paraqitet 

detyrimisht deklarata e kontributeve te sigurimeve shoqerore individuale e leshuar nga e - albania. 
d)      Për punonjesit per shperndarje, te paraqitet: 
-       Kontratë pune. 
e)       Për punonjesit Magazinier/e,  te paraqitet: 

-       Kontratë pune. 
f)       Per punonjesit shofer/mirembajtës  te paraqitet: 
-       Leje drejtimi mjeti kategoria – B. 
-       Kontrate pune. 
  
  Operatori ekonomik te paraqes deklarate ne lidhje me stafin qe disponon sipas formatit te 

meposhtem: 
  

Nr Emer 

Mbiemer 
Profesioni Data e fillimit te marredhenieve te punes 

  
  
Shënim 5.1:  Operatorët ekonomikë duhet të paraqesin kontratat individuale te punes si dhe 

diplomat/certifikatat e cdo punonjesi prane AK  
  
Shënim 5.2: 
Me qellim garantimin e gjithe perfshirjes, per ti dhene mundesi cdo operatori ekonomik per te 

marre pjese ne proceduren perkatese te prokurimit, punonjesit e mesiperm jo domosdoshmerisht 

duhet te figurojne ne listepagesat e shoqerise. Punonjesit mund te kontraktohen nga operatori 

ekonomik enkas per kete procedure prokurimi. 
Stafi që do të deklarohet detyrimisht do ti paraqitet Autoritetit Kontraktor për të qenë pjesë 

e planit të zbatimit të kontratës. 
  
Stafi i cili do ti paraqitet Autoritetit Kontraktor, per zbatimin e kesaj kontrate, nuk duhet 

te jete i angazhuar ne kontrata te tjera, deri ne perfundim te kontrates. Per kete arsye te 

paraqitet deklarate perkatese nga Administratori/Drejtuesi Ligjor i shoqerise. 
Rastet e deklaratave te rreme, do te konsiderohen kushte për skualifikim, si dhe do te ndiqet 

procedura per perjashtim nga Agjencia e Prokurimit Publik. 
 

Argumentimi: Në bazë të pikës 4, të nenit të 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin 

publik” dhe nenit 41, pika 4/ b) dhe c), të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e 

Rregullave të Prokurimit Publik”, me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të 

dëshmojnë që kanë stafin, personelin e nevojshëm të kualifikuar për realizimin me sukses të 

kontratës. Ky numer minimal ështe kërkuar duke u bazuar në kompleksitetitn e procedurës së 

prokurimit,  per realzimin e kontratës si dhe natyren dhe numrin e artikujve  qe kerkohen. 

Gjithashtu numri i punonjësve që do të jenë për realizimin e matjeve duhet të jenë të profilit 



rrobaqeës për shkak të rëndësisë që ka matja e saktë në realizimin e saktë të mallrave objket 

prokurimi. Ata rrobaqepër mundet gjithashtu të bëhen pjesë e stafit tëpregatitjes së uniformës në 

përfundim të procesit të matjeve.  

6. Operatori ekonomik për realizimin e objektit të  prokurimi në rast se është tregtues  

artikujve objekt prokurimi duhet të ketë jo më pak se 9 (nëntë) persona të punësuar, sipas 

profesioneve në tabelën e meposhtme: 
 

  

Nr. Profesioni Numri i punonjesve 

1. Rrobaqepës për matjet e punonjësve të gardës 5 

2. Shofer/ Mirembajtes 2 
3 Punonjes për shperndarjen 2 

  Total 9 

  
Për punonjësit me profesionet e mësipërme, Operatori Ekonomik duhet të paraqesë:  

 
a)       Për rrobaqepesin te paraqitet: 
-       Kontrate pune. 
-       Librezë pune 
-       Duhet të ketë minimalisht 1 (nje) vit eksperiencë pune në këtë profesion. Te paraqitet 

detyrimisht deklarata e kontributeve te sigurimeve shoqerore individuale e leshuar nga e - albania. 
b)      Për punonjesit per shperndarje, te paraqitet: 
-       Kontratë pune. 
. 
c)       Per punonjesit shofer/mirembajtës  te paraqitet: 
-       Leje drejtimi mjeti kategoria – B. 
-       Kontrate pune. 
  
  Operatori ekonomik te paraqes deklarate ne lidhje me stafin qe disponon sipas formatit te 

meposhtem: 
  

Nr Emer 

Mbiemer 
Profesioni Data e fillimit te marredhenieve te punes 

  
  
Shënim 6.1:  Operatorët ekonomikë duhet të paraqesin kontratat individuale te punes si dhe 

diplomat/certifikatat e cdo punonjesi prane AK  
  
Shënim 6.2: 
Me qellim garantimin e gjithe perfshirjes, per ti dhene mundesi cdo operatori ekonomik per te 

marre pjese ne proceduren perkatese te prokurimit, punonjesit e mesiperm jo domosdoshmerisht 

duhet te figurojne ne listepagesat e shoqerise. Punonjesit mund te kontraktohen nga operatori 

ekonomik enkas per kete procedure prokurimi. 
Stafi që do të deklarohet detyrimisht do ti paraqitet Autoritetit Kontraktor për të qenë pjesë 

e planit të zbatimit të kontratës. 
  
Stafi i cili do ti paraqitet Autoritetit Kontraktor, per zbatimin e kesaj kontrate, nuk duhet 

te jete i angazhuar ne kontrata te tjera, deri ne perfundim te kontrates. Per kete arsye te 

paraqitet deklarate perkatese nga Administratori/Drejtuesi Ligjor i shoqerise. 



Rastet e deklaratave te rreme, do te konsiderohen kushte për skualifikim, si dhe do te ndiqet 

procedura per perjashtim nga Agjencia e Prokurimit Publik. 

 

Argumentimi: Në bazë të pikës 4, të nenit të 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin 

publik” dhe nenit 41, pika 4/ b) dhe c), të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e 

Rregullave të Prokurimit Publik”, me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të 

dëshmojnë që kanë stafin, personelin e nevojshëm të kualifikuar për realizimin me sukses të 

kontratës. Ky numer minimal ështe kërkuar duke u bazuar në kompleksitetitn e procedurës së 

prokurimit,  per realzimin e kontratës si dhe natyren dhe numrin e artikujve  qe kerkohen. 

Gjithashtu numri i punonjësve që do të jenë për realizimin e matjeve duhet të jenë të profilit 

 

7. Operatori ekonomik ne lidhje me artikujt objekt prokurimi  te percaktuar shtojcën 6 

Formulari i sasisë dhe Grafiku i ekzekutimi, qe do te paraqese, duhet te plotësoje  tabelën 

e mëposhtme duke specifikuar  vendin e origjinës si dhe certifikimet te leshuara nga nje 

organ i akredituar/autorizuar.     

 

Nr. Emertimi i 

produktit 

Vendi i origjinës Prodhues/Distributor  Certifikatë konformiteti 

ose cilësie CE (kur ëshë e 

aplikueshme)/ekuivalent  

 

1     

2     

Etj.,     

 

 

Ofertuesi duhet të paraqesë certifikatë OEKO-TEX për tekstilet (ose ekuivalente me to), të vlefshme, të 

prodhuesit të lëndës së parë. Në rastin kur lëndët e para sigurohen nga prodhues të ndryshëm, çertifikata 

ose dokumenti ekuivalent me të, duhet të paraqitet për të gjithë prodhuesit. Në mungesë të certifikimit 

OEKO-TEX, pranohen raportet e testimit nga laboratorë të akredituar, të cilët vërtetojnë se lëndët e para 

nuk kanë substanca të dëmshme për shëndetin e njeriut dhe janë në përputhje me normativat e specifikuara 

të certifikimit OEKO-TEX. 

 

Shënim 7.1: 

Operatorët ekonomikë duhet të paraqesin prane AK certifikatat e cdo produkti.  

Të dhënat që do të deklarohen, detyrimisht do ti paraqiten Autoritetit Kontraktor për të 

qenë pjesë e planit të zbatimit të kontratës. Rastet e deklaratave te rreme, do të konsiderohen 

kushte për skualifikim, si dhe do te ndiqet procedura per perjashtim nga Agjencia e 

Prokurimit Publik. 

 

Argumentim: Në bazë të pikës 4, të nenit të 77 të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin 

publik” dhe nenit 40, pika 6, gërma b) të VKM nr. 285, datë 19.05.2021, “Për miratimin e 

Rregullave të Prokurimit Publik”. Vendosja e këtij kriteri, referuar edhe legjislacionit në fuqi i 

shërben autoritetit kontraktor për të vlerësuar nëse një operator ekonomik ka kapacitete për të 

ofruar produktin e kërkuar sipas standartit CE/ ose ekuivalent dhe direktivave lidhur si dhe për të 

verifikuar përmbushjen e specifikimeve teknike të mallrave objekt prokurimi 
 



8. Me nenshkrimin e kontrates dhe dorezimin e artikujve operatori ekonomik krahas mallrave 

objekt prokurimi te paraqes prane AK raport testimet perkatese per cdo produkt si dhe 

çertifikatat e konformitetit ose të cilësisë CE/ ekuivalent si dhe çertifikatën e origjinës. Per 

kete te paraqes detyrimisht nje deklarate se cdo produkt do te shoqerohet me raportin 

perkates si dhe me çertifikimet përkatëse të cilat duhet të jenë sips kërkesave/ 

specifikimeve të AK-së. 

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77 të ligjit nr. 162, datë 

23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenit 40, pika 6, gërma c), të VKM nr. 285, datë 

19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, me anë të këtij kriteri kërkohet 

që operatorët ekonomikë të dëshmojnë për rezultatet zyrtare, të lëshuara nga institucione të 

autorizuara, që vërtetojnë pajtueshmërine e produkteve me specifikimet teknike 

9. Operatori ekonomik, ditën e hapjes së ofertave, duhet të depozitojë pranë Agjencisë 

Shtetërore të Prokurimeve të Përqëndruara, mostrat e artikujve sipas tabelës 1,  

 mostrat duhet të kenë të trupezuar vulën dhe etiketen orgjinale të OE pjemarrëse; 

 cope të lëndës së parë me permasa 30 x 30 cm, me vulë dhe etikete orgjinale të fabrikës 

prodhuese, të trupezuar; 

 Fletë analize laboratorike të cilat duhet të jenë të realizuara nga laboratorë të akredituar  

sipas akreditimeve kombëtare dhe/ose ndërkombëtare. Këto testime duhet të jenë në 

përputhje te plotë me specifikimet teknike të përcaktuara sipas VKM nr .550  datë 

29.07.2022. Në rast se testimet do të jenë realizuar nga laboratorë të ndërkombëtar të 

paraqiten të dhënat si më poshtë për laboratorët: 

Nr 

Emri I 

laboratorit 

Institucioni 

akreditues Të dhëna kontakti të laboratorit( nr tel, email) 

1       

2       

3       

4       

etj       

   

 Lloji i mostres, lëndës së parë dhe ajo që i bashkengjitet raport-analizes duhet të jenë 

detyrimisht të njëjta; 

Tabela nr 1 

Nr. Emërtimi i Objektit të Uniformës Njësia  Sasia  

1 Kostum uniforme Komplet          1 

2 Kostum sherbimi e stervitje Komplet 1 

3 Xhup ¾ me veshje të ngrohtë Copë 1 

4 Xhakovento Copë 1 

5 Kemishë me mëngë të shkurtëra Copë 1 



6 Bluzë mëngë të shkurtëra me tre kopsa Copë 1 

7 Bluzë e brendshme pambuku mëngë të shkurtëra Copë 1 

8 Bluzë e brendshme pambuku mëngë të gjata Copë 1 

9 Kemishë me mëngë të gjata Copë 1 

10 Pelerinë shiu Copë 1 

11 Rrip mesi Copë 1 

12 Rrip pantalloni Copë 1 

13 Krevatë uniforme Copë 1 

14 Pulover uniforme Copë 1 

15 Pantallona vere Palë 1 

16 Doreza të bardha ceremoniali Palë 1 

17 Grada gjoksi Copë 1 

18 Grada supi Palë 1 

19 Shenjë emri Copë 1 

20 Emblemë e vogël Copë 1 

 

 

 

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77 të ligjit nr. 162, datë 

23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenit 40, pika 6, gërma c), të VKM nr. 285, datë 

19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, me anë të këtij kriteri kërkohet që 

operatorët ekonomikë të dëshmojnë për rezultatet zyrtare, të lëshuara nga institucione të 

autorizuara, që vërtetojnë pajtueshmërine e produkteve me specifikimet teknike. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Shtojca 9 

Loti 2 “ Blerje këpucësh” 

 FORMULAR I KRITEREVE TË PËRZGJEDHJES/KUALIFIKIMIT   

I. KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT 

1. Ofertuesi duhet të paraqesë: 

a. Formularin Përmbledhës të Vetëdeklarimit, sipas shtojcës 10 

b. Sigurimin e Ofertës, sipas Shtojcës 5;  

 

Argumentimi: Kërkesat e mësipërme bazohen në nenet 76, 82 dhe 83 të LPP, nenit 26, të VKM 

nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”. 

2. Kandidati/Ofertuesi duhet të dorëzojë: 

2.1Kapacitetin profesional të operatorëve ekonomikë:     

 

 

2.2. Kapaciteti ekonomik dhe financiar:   

 

2.2.3 Operatorët ekonomikë duhet të paraqesin vërtetim për xhiron vjetore për vitet financiare 

(2019, 2020, 2021), ku vlera e xhiros për të paktën një nga vitet e periudhës së kërkuar duhet 

të jetë jo më e vogël se 199% e vlerës së fondit limit. Kriteri konsiderohet i përmbushuar 

nëse operatorët ekonomikë arrijnë vlerën e xhiros,  pra 199% e vlerës së fondit limit, në të 

paktën 1(një) vit të periudhës së kërkuar të viteve financiare. 

 

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në vlerën e fondit limit të kësaj 

procedure, si dhe bazuar në nenin 77, pika 3, e LPP, si dhe nenin 43, të VKM nr. 285, datë 

19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”.  

2.2.4 Operatorët ekonomikë duhet të paraqesin kopje të çertifikuara të bilanceve të viteve: (2018, 

2019, 2020) të paraqitura pranë autoriteteve përkatëse tatimore. Në rast se operatori 

ekonomik është në kushtet e përcaktimeve të nenit 41, të ligjit nr.10091, datë 05.03.2009, 

atëherë bilancet duhet të shoqërohen edhe me raportet e  auditimit ligjor të pasqyrave 

financiare vjetore, të kryera, nga auditues ligjorë ose shoqëri audituese. Kriteri konsiderohet 

i përmbushuar nëse në dy bilance të njëpasnjëshme nuk ka raport negative ndërmjet aktivit 

dhe pasivit. 

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, pika 3, e LPP, si dhe  

nenit 43, pika 4, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit 

publik”.  

 

 



2.3 Kapaciteti teknik: 

1. Operatori ekonomik duhet të paraqesë dëshmi për furnizimet e mëparshme të ngjashme të kryera 

gjatë 3 (tre) viteve të fundit nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës, në vlerën jo më pak 

se 39% e vlerës së fondit limit të këtij loti. Këto furnizime të mëparshme, të ngjashme, duhet të 

vërtetohen me dokumentacionin si më poshtë: 

a) Kur furnizimet e ngjashme janë realizuar me ente publike, operatori ekonomik duhet të paraqesë 

vërtetimin e lëshuar nga enti publik për përmbushjen me sukses të kontratës, ose/dhe faturat tatimore 

të shitjes të plotësuara sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi dhe të deklaruara në organet tatimore, 

ku të shënohen datat, shumat dhe sasitë e mallrave të furnizuara.  

b) Kur furnizimet e ngjashme janë realizuar me subjekte private, operatori ekonomik duhet të paraqesë 

faturën përkatëse tatimore të shitjes të plotësuara sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi dhe të 

deklaruara në organet tatimore, ku të shënohen datat, shumat dhe sasitë e mallrave të furnizuara.  

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77 të ligjit nr. 162, datë 

23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenit 40, pika 4, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për 

miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”. Me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët 

ekonomikë të dëshmojnë që kanë përvojën e nevojshme për të zbatuar kontratën, prandaj është 

kërkuar që shërbimet  e mëparshme të ngjashme të jenë ne vlerën jo më pak se 40 % të vlerës së 

fondit limit, që është brenda vlerës kufi të përcaktuar në nenin e sipërcituar. 

 

2. Operatori ekonomik pjesëmarrës, duhet të paraqes një deklaratë, me anë të së cilës merr 

përsipër të kryejë shërbimin e transportit në adresat e përcaktuara nga autoritetet kontraktore. 

 

Argumentim: Në bazë të pikës 4, të nenit të 77, të ligjit nr. nr. 162, datë 23.12.2020 “Për 

prokurimin publik” dhe pika 8 e nenit 40, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021, “Për miratimin e 

Rregullave të Prokurimit Publik”, me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të 

deklarojnë se marrin përsipër dërgimin e mallit në adresat e percaktuara të AK-ve. 

3. Ofertuesi duhet të paraqesë deklaratë mbi garancinë e mallrave që kërkohen të prokurohen 

nga dita e marrjes në dorëzim nga AK të artikujve objekt prokurimi.  

Argumentim: Në bazë të pikës 4, të nenit të 77, të ligjit nr. nr. 162, datë 23.12.2020 “Për 

prokurimin publik” dhe pika 8 e nenit 40, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021, “Për miratimin e 

Rregullave të Prokurimit Publik”, me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të 

deklarojnë garancinë për artikujt objekt prokurimi. 

4. Operatori ekonomik pjesëmarrës  duhet të deklarojë dhe të marr përsipër marrjen e  masave të të 

gjithë punonjësve të Gardës së Republikës për për artikujt objekt prokurimi.  

Argumentim: Në bazë të pikës 4, të nenit të 77, të ligjit nr. nr. 162, datë 23.12.2020 “Për 

prokurimin publik” dhe pika 8 e nenit 40, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021, “Për miratimin e 

Rregullave të Prokurimit Publik”, me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të 

deklarojnë garancinë për artikujt objekt prokurimi. 

 

5. Operatori ekonomik pjesëmarrës, duhet të disponojë të paktën 2 (dy) automjete per 

transportin e mallrave, të cilat  duhet t’i ketë në pronësi ose me qira. 

Per sa me siper operatori ekonomik te paraqes nje deklarate perkatese sipas formatit te meposhtem: 



 

Nr. Lloji i mjetit Targa Kapaciteti mbajtes  Statusi 

1    Pronesi/qira/perdorim 

2    Pronesi/qira/perdorim 

 
Shenim 5.1 

Per mjetet me status perdorimi qira/hua perdorje te disponohet kontrata noteriale perkatese mes 

qiradhenesit dhe qiramarresit. 

Për këtë mjet duhet të paraqesi librezë qarkullimi, akt kolaudimi, sigurimin e detyrueshëm të 

mjeteve. 
 

Argumentim: Në bazë të pikës 4, të nenit të 77, të ligjit nr. nr. 162, datë 23.12.2020 “Për 

prokurimin publik” dhe nenit 40, pika 5/ç, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021, “Për miratimin e 

Rregullave të Prokurimit Publik”, me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të 

dëshmojnë që kanë në dispozicion apo që mund t’i vihen në dispozicion mjetet dhe pajisjet teknike 

për të përmbushur kontratën, të cilat janë të nevojshme për transportin e artikumjve objekt 

prokurimi  në adresat AK . Në zbatim të pikës 1 dhe pikës 6 të nenit 26, të VKM nr.285, datë 

19.05.2021, ku parashikohet: “1.Bashkë me dorëzimin e kërkesave për pjesëmarrje ose të ofertave, 

autoriteti/enti kontraktor pranon si provë paraprake, në vend të disa vërtetimeve të lëshuara nga 

autoritetet publike ose palë të treta, formularin përmbledhës të vetëdeklarimit, sipas pёrcaktimit 

nё nenin 82, tё LPP-së, dhe nё kёto rregulla”, si dhe përcaktimet e pikës 6, ku përcaktohet “6. Në 

çdo rast, përpara se të japë kontratën, autoriteti/enti kontraktor duhet t’i kërkojë ofertuesit fitues 

që të dorëzojë dokumentet provuese për vetëdeklarimet në formularin përmbledhës të 

vetëdeklarimit, si dhe dokumentet e paraqitura si pjesë e ofertës në rrugë elektronike. Këto 

dokumente duhet të paraqiten në origjinal ose në kopje të njësuara me origjinalin...” 

6. Operatori ekonomik për realizimin e objektit të  prokurimi duhet të ketë jo më pak se 22 

(njëzet e dy) persona të punësuar, sipas profesioneve në tabelën e meposhtme: 
  

Nr. Profesioni Numri i punonjesve 

1. Drejtues Teknik (inxh tekstil/kimist/ose ekuivalent) 1 
2. Stilistë/modelist ose ekuivalent 1 

3. Rrobaqepës për matjet e punonjësve të gardës së republikës 5 

4 Rrobaqepës për qepje dhe pregatitje të uniformave 10 

5. Magazinier/e 1 

6. Shofer/ Mirembajtes 2 

6 Punonjes për shperndarjen 2 

  Total 22 

  
Për punonjësit me profesionet e mësipërme, Operatori Ekonomik duhet të paraqesë:  
a)      Për drejtuesin teknikte paraqitet: 
-       Diplomë me profesion Inxhinier tekstil/kimist/ekuivalent. 
-       Kontrate pune perkatese. 
-       Librezë pune 
-       Duhet të ketë minimalisht 2 (dy) vite eksperiencë pune në këtë profesion. Te paraqitet 

detyrimisht deklarata e kontributeve te sigurimeve shoqerore individuale e leshuar nga e - albania. 



-       Ne zbatim te akteve ligjore, drejtuesi i mesiperm nuk duhet te figuroje i dy punesuar ne sektor 

privat apo publik. Per kete Administratori/Drejtuesi Ligjor i shoqerise te paraqes deklarate 

perkatese. 
-       Drejtuesi nuk duhet te jete i angazhuar ne kontrata te tjera gjate periudhes se realizimit te 

objektit. Per kete arsye te paraqitet deklarate perkatese nga Administratori/Drejtuesi Ligjor i 

shoqerise. 
b)      Për stilistin/ modelistin ose ekuivalent te paraqitet: 
-       Diplome ose çertifikatë kualifikimi. 
-       Kontrate pune perkatese. 
-       Librezë pune 
-       Duhet të ketë minimalisht 2 (dy) vite eksperiencë pune në këtë profesion. Te paraqitet 

detyrimisht deklarata e kontributeve te sigurimeve shoqerore individuale e leshuar nga e – albania. 
c)       Për rrobaqepesin te paraqitet: 
-       Kontrate pune. 
-       Librezë pune 
-       Duhet të ketë minimalisht 1 (nje) vit eksperiencë pune në këtë profesion. Te paraqitet 

detyrimisht deklarata e kontributeve te sigurimeve shoqerore individuale e leshuar nga e - albania. 
d)      Për punonjesit per shperndarje, te paraqitet: 
-       Kontratë pune. 
e)       Për punonjesit Magazinier/e,  te paraqitet: 

-       Kontratë pune. 
f)       Per punonjesit shofer/mirembajtës  te paraqitet: 
-       Leje drejtimi mjeti kategoria – B. 
-       Kontrate pune. 
  
  Operatori ekonomik te paraqes deklarate ne lidhje me stafin qe disponon sipas formatit te 

meposhtem: 
  

Nr Emer 

Mbiemer 
Profesioni Data e fillimit te marredhenieve te punes 

  
  
Shënim 6.1:  Operatorët ekonomikë duhet të paraqesin kontratat individuale te punes si dhe 

diplomat/certifikatat e cdo punonjesi prane AK  
  
Shënim 6.2: 
Me qellim garantimin e gjithe perfshirjes, per ti dhene mundesi cdo operatori ekonomik per te 

marre pjese ne proceduren perkatese te prokurimit, punonjesit e mesiperm jo domosdoshmerisht 

duhet te figurojne ne listepagesat e shoqerise. Punonjesit mund te kontraktohen nga operatori 

ekonomik enkas per kete procedure prokurimi. 
Stafi që do të deklarohet detyrimisht do ti paraqitet Autoritetit Kontraktor për të qenë pjesë 

e planit të zbatimit të kontratës. 
 Stafi i cili do ti paraqitet Autoritetit Kontraktor, per zbatimin e kesaj kontrate, nuk duhet 

te jete i angazhuar ne kontrata te tjera, deri ne perfundim te kontrates. Per kete arsye te 

paraqitet deklarate perkatese nga Administratori/Drejtuesi Ligjor i shoqerise. 
Rastet e deklaratave te rreme, do te konsiderohen kushte për skualifikim, si dhe do te ndiqet 

procedura per perjashtim nga Agjencia e Prokurimit Publik. 
Argumentimi: Në bazë të pikës 4, të nenit të 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin 

publik” dhe nenit 41, pika 4/ b) dhe c), të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e 

Rregullave të Prokurimit Publik”, me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të 



dëshmojnë që kanë stafin, personelin e nevojshëm të kualifikuar për realizimin me sukses të 

kontratës. Ky numer minimal ështe kërkuar duke u bazuar në kompleksitetitn e procedurës së 

prokurimit,  per realzimin e kontratës si dhe natyren dhe numrin e artikujve  qe kerkohen. 

Gjithashtu numri i punonjësve që do të jenë për realizimin e matjeve duhet të jenë të profilit 

rrobaqepës për shkak të rëndësisë që ka matja e saktë në realizimin e saktë të mallrave objket 

prokurimi. Ata rrobaqepës mundet gjithashtu të bëhen pjesë e stafit të pregatitjes së uniformës në 

përfundim të procesit të matjeve.  

 

7. Operatori ekonomik për realizimin e objektit të  prokurimi në rast se është tregtues  

artikujve objekt prokurimi duhet të ketë jo më pak se 9 (nëntë) persona të punësuar, sipas 

profesioneve në tabelën e meposhtme: 
 

  

Nr. Profesioni Numri i punonjesve 

1. Rrobaqepës për matjet e punonjësve të gardës 5 

2. Shofer/ Mirembajtes 2 

3 Punonjes për shperndarjen 2 

  Total 9 

  
Për punonjësit me profesionet e mësipërme, Operatori Ekonomik duhet të paraqesë:  

 
a)       Për rrobaqepesin te paraqitet: 
-       Kontrate pune. 
-       Librezë pune 
-       Duhet të ketë minimalisht 1 (nje) vit eksperiencë pune në këtë profesion. Te paraqitet 

detyrimisht deklarata e kontributeve te sigurimeve shoqerore individuale e leshuar nga e - albania. 
b)      Për punonjesit per shperndarje, te paraqitet: 
-       Kontratë pune. 
. 
c)       Per punonjesit shofer/mirembajtës  te paraqitet: 
-       Leje drejtimi mjeti kategoria – B. 
-       Kontrate pune. 
  
  Operatori ekonomik te paraqes deklarate ne lidhje me stafin qe disponon sipas formatit te 

meposhtem: 
  

Nr Emer 

Mbiemer 
Profesioni Data e fillimit te marredhenieve te punes 

  
  
Shënim 7.1:  Operatorët ekonomikë duhet të paraqesin kontratat individuale te punes si dhe 

diplomat/certifikatat e cdo punonjesi prane AK  
  
Shënim 7.2: 
Me qellim garantimin e gjithe perfshirjes, per ti dhene mundesi cdo operatori ekonomik per te 

marre pjese ne proceduren perkatese te prokurimit, punonjesit e mesiperm jo domosdoshmerisht 

duhet te figurojne ne listepagesat e shoqerise. Punonjesit mund te kontraktohen nga operatori 

ekonomik enkas per kete procedure prokurimi. 



Stafi që do të deklarohet detyrimisht do ti paraqitet Autoritetit Kontraktor për të qenë pjesë 

e planit të zbatimit të kontratës. 
  
Stafi i cili do ti paraqitet Autoritetit Kontraktor, per zbatimin e kesaj kontrate, nuk duhet 

te jete i angazhuar ne kontrata te tjera, deri ne perfundim te kontrates. Per kete arsye te 

paraqitet deklarate perkatese nga Administratori/Drejtuesi Ligjor i shoqerise. 
Rastet e deklaratave te rreme, do te konsiderohen kushte për skualifikim, si dhe do te ndiqet 

procedura per perjashtim nga Agjencia e Prokurimit Publik. 

 

8. Operatori ekonomik ne lidhje me artikujt objekt prokurimi  te percaktuar shtojcën 6 

Formulari i sasisë dhe Grafiku i ekzekutimi, qe do te paraqese, duhet te plotësoje  tabelën 

e mëposhtme duke specifikuar  vendin e origjinës si dhe certifikimet te leshuara nga nje 

organ i akredituar/autorizuar.     

 

Nr. Emertimi i 

produktit 

Vendi i origjinës Prodhues/Distributor  Certifikatë konformiteti 

ose cilësie CE (kur ëshë e 

aplikueshme)/ekuivalent  

 

1     

2     

Etj.,     

 

Shënim 8.1: 

Operatorët ekonomikë duhet të paraqesin prane AK certifikatat e cdo produkti.  

Të dhënat që do të deklarohen, detyrimisht do ti paraqiten Autoritetit Kontraktor për të 

qenë pjesë e planit të zbatimit të kontratës. Rastet e deklaratave te rreme, do të konsiderohen 

kushte për skualifikim, si dhe do te ndiqet procedura per perjashtim nga Agjencia e 

Prokurimit Publik. 

Argumentim: Në bazë të pikës 4, të nenit të 77 të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin 

publik” dhe nenit 40, pika 6, gërma b) të VKM nr. 285, datë 19.05.2021, “Për miratimin e 

Rregullave të Prokurimit Publik”. Vendosja e këtij kriteri, referuar edhe legjislacionit në fuqi i 

shërben autoritetit kontraktor për të vlerësuar nëse një operator ekonomik ka kapacitete për të 

ofruar produktin e kërkuar sipas standartit CE/ ose ekuivalent dhe direktivave lidhur si dhe për të 

verifikuar përmbushjen e specifikimeve teknike të mallrave objekt prokurimi 
 

9. Me nenshkrimin e kontrates dhe dorezimin e artikujve operatori ekonomik krahas mallrave 

objekt prokurimi te paraqes prane AK raport testimet perkatese per cdo produkt si dhe 

çertifikatat e konformitetit ose të cilësisë CE/ ekuivalent si dhe çertifikatën e origjinës. Per 

kete te paraqes detyrimisht nje deklarate se cdo produkt do te shoqerohet me raportin 

perkates si dhe me çertifikimet përkatëse të cilat duhet të jenë sips kërkesave/ 

specifikimeve të AK-së. 

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77 të ligjit nr. 162, datë 

23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenit 40, pika 6, gërma c), të VKM nr. 285, datë 

19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, me anë të këtij kriteri kërkohet 

që operatorët ekonomikë të dëshmojnë për rezultatet zyrtare, të lëshuara nga institucione të 

autorizuara, që vërtetojnë pajtueshmërine e produkteve me specifikimet teknike 



10. Operatori ekonomik, ditën e hapjes së ofertave, duhet të depozitojë pranë Agjencisë 

Shtetërore të Prokurimeve të Përqëndruara, mostrat e artikujve sipas tabelës 1,  

 mostrat duhet të kenë të trupezuar vulën dhe etiketen orgjinale të OE pjemarrëse; 

 cope të lëndës së parë me permasa 30 x 30 cm, me vulë dhe etikete orgjinale të fabrikës 

prodhuese, të trupezuar; 

 Fletë analize laboratorike të cilat duhet të jenë të realizuara nga laboratorë të akredituar  

sipas akreditimeve kombëtare dhe/ose ndërkombëtare. Këto testime duhet të jenë në 

përputhje te plotë me specifikimet teknike. Në rast se testimet do të jenë realizuar nga 

laboratorë të ndërkombëtar të paraqiten të dhënat si më poshtë për laboratorët: 

Nr 

Emri I 

laboratorit 

Institucioni 

akreditues Të dhëna kontakti të laboratorit( nr tel, email) 

1       

2       

3       

4       

etj       

   

 Lloji i mostres, lëndës së parë dhe ajo që i bashkengjitet raport-analizes duhet të jenë 

detyrimisht të njëjta; 

Tabela nr 1 

Artikulli Përshkrimi i mallit                      Njësia                                  Sasia 

1 Këpucë me qafa sherbimi e stervitje palë 1 

2 Këpucë me qafa dimri palë 1 

3 Këpucë gjysma uniforme palë 1 

 

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77 të ligjit nr. 162, datë 

23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenit 40, pika 6, gërma c), të VKM nr. 285, datë 

19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, me anë të këtij kriteri kërkohet që 

operatorët ekonomikë të dëshmojnë për rezultatet zyrtare, të lëshuara nga institucione të 

autorizuara, që vërtetojnë pajtueshmërine e produkteve me specifikimet teknike. 

Afati i fundit për paraqitjen dhe hapjen e ofertave: Data:01.12.2022; Ora: 11:00; Vendi: 

www.app.gov.al, Agjencia e Blerjeve të Përqendruara në Ministrinë e Brëndshme, Tiranë. 

 


