
 

     

 

MINISTRIA E BRENDSHME 

   AGJENCIA SHTETËRORE E PROKURIMEVE TË PËRQËNDRUARA 

 
 

Nr. ____ Prot.,               Tiranë, më __.___2023        
  

FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORËVE EKONOMIKË TË SUKSESSHËM NË 

MARRËVESHJEN KUADËR (PARAPRAK) 

08.03.2023 

Drejtuar: “MARSI&AL, përfaqësues i subjektit  BOE “MARSI &AL” SH.P.K. dhe 

“GIROMODO” SH.P.K  
Rruga ''Sami Frashëri'', Pallati Aviacioni i Vjetër, Sh2,Apt.4, Tiranë  
 

Procedura e prokurimit/lotit: “Procedurë e kufizuar, mbi kufirin e lartë monetar” me objekt: 

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

 

Numri i procedurës: REF-48633-11-04-2022 me objekt: Loti 1“Blerje uniformash dhe 

elementesh të tjera përbërëse të tyre” me fond limit: 636,277,492 (gjashtëqind e tridhjetë e 

gjashtë milion e dyqind e shtatëdhjetë e shtatë mijë e katërqind e nëntëdhjetë e dy) lekë (pa TVSH) 

ose  5,431,770 (pesë million e katërqind e tridhjetë e një mijë e shtatëqind e shtatëdhjetë) Euro pa 

TVSH. Kursi i këmbimit sipas Bankës së Shqipërisë datë 04.11.2022 është 117.14  lekë).  

 

Publikimet e mëparshme: Buletini i Njoftimeve Publike 14.11.2022,  156  

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. BOE “MARSI & AL” SHPK dhe “GIROMONDO” SHPK   L21502014K & L42101034L  

Vlera: 626,732,100 (gjashtëqind e njëzetë e gjashtë milion e shtatëqind e tridhjetë e dy mijë e 

njëqind) lekë pa TVSH 

2. “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. “B & B FASHION”  SHPK                 L33323201D    

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



- Operatori ekonomik nuk ka paraqitur asnje dokument ne SPE 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë “MARSI&AL, përfaqësues i subjektit  

BOE “MARSI &AL” SH.P.K. dhe “GIROMODO” SH.P.K  me adresë: Rruga ''Sami Frashëri'', 

Pallati Aviacioni i Vjetër, Sh2,Apt.4, Tiranë  se oferta e paraqitur me vlerë totale prej 626,732,100 

(gjashtëqind e njëzetë e gjashtë milion e shtatëqind e tridhjetë e dy mijë e njëqind) lekë pa TVSH 

është identifikuar si fitues (paraprak) i procedurës së prokurimit. 

 

Njoftimi i Vlerësimit është bërë në datë 03.03.2023 

Ankesa për dokumentat e tenderit: PO 

Marre pergjigje:  me vendimet nr. 1764/2 prot., datë 24.11.2022, dhe nr. 1775 prot., datë 

25.11.2023 të KSHA pranë ASHPP dhe me nr. 1183 /2022 datë 01.12.2022 dhe nr. 1183 /2022 

datë 01.12.2022  te KPP. 

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 
 


