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AGJENCIA E BLERJEVE TË PËRQENDRUARA

FTESË PËR OFERTË
(Vetëm për kandidatët e përzgjedhur në fazën e parë)

[Data: 24.02.2020]

Për: Bashkimin e Operatorëve Ekonomik: ”D&E SHPK” + “SUMMER CONF. s.r.l” +
“LOVERS s.r.l” + “YAKUPOGLU TEKSTIL VE DERI SAN. TIC. AS A. VEDAT
YAKUPOGLU”.
Adresa e përfaqësuesit të BOE-së ”D&E SHPK”: Rruga ”Milto Tutulani”, Pallati Alb
Millenium, nr.6, Kati 1, Tiranë. [Emri dhe adresa e ofertuesit të përzgjedhur]

Procedura e Prokurimit: “Blerje dhe shpërndarje e uniformave dhe këpucëve të Policisë së Shtetit”,
[lloji dhe objekti i procedurës] “Procedurë e Kufizuar, mbi kufirin e lartë monetar” - Prokurim

Elektronik, nëpërmjet Marrëveshjes Kuadër, me një operator ekonomik
ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara, me afat të marrëveshjes kuadër 4
(katër) vite.

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, ju informojmë se Bashkimi i Operatorëve Ekonomik:
”D&E SHPK” + “SUMMER CONF. s.r.l” + “LOVERS s.r.l” + “YAKUPOGLU TEKSTIL VE DERI
SAN. TIC. AS A. VEDAT YAKUPOGLU”, me adresë të përfaqësuesit të BOE-së ”D&E SHPK”:
Rruga ”Milto Tutulani”, Pallati Alb Millenium, nr.6, Kati 1, Tiranë [emri dhe adresa e kandidatit të
përzgjedhur], pas vlerësimit të kapaciteteve tuaja ligjore, financiaro-ekonomike dhe teknike, Jeni
kualifikuar për në fazën e ofertimit në këtë procedurë.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë organit qendror blerës [këtij autoriteti kontraktor]:
Emri: Agjencia e Blerjeve të Përqendruara
Adresa: Sheshi “Skënderbej”, Nr.3, Tiranë.

ofertën tuaj, duke marrë parasysh se:

Afati kohor për dorëzimin e ofertave është:
Data: 10/04/2020 (dd/mm/vvvv) , Ora: 11:00
Adresa : www.app.gov.al , Agjencia e Blerjeve të Përqendruara, Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Nr.3,
Tiranë.
Kur oferta kërkohet të paraqitet me mjete elektronike operatorët ekonomikë duhet të dorëzojnë
ofertën në faqen zyrtare të APP-së, www.app.gov.al.

Afati kohor për hapjen e ofertave është:
Data: 10/04/2020 (dd/mm/vvvv), Ora: 11:00
Adresa : www.app.gov.al, Agjencia e Blerjeve të Përqendruara, Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Nr.3,
Tiranë.

http://www.abp.gov.al
http://www.app.gov.al
http://www.app.gov.al
http://www.app.gov.al


2
Adresa: Sheshi “Skënderbej”, nr.3, Tiranë – www.abp.gov.al – Tel: ++355 42247865

Informacioni mbi ofertat e paraqitura me mjete elektronike duhet t’i komunikohet të gjithë
operatorëve ekonomikë që kanë dorëzuar oferta, në bazë të kërkesës së tyre.

Gjuha(-ët) për hartimin e ofertës janë:

Shqip X
Anglisht X

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit janë:

B) Oferta ekonomikisht më e favorshme X
(kriteret siç paraqiten në dokumentat e tenderit)

Lidhur me rëndësinë: Çmimi / Oferta Ekonomike 0 - 50 pikë
Oferta Teknike 0 - 50 pikë

Pikët maksimale që do të marrë një ofertë do të jenë 100.

I. Vlerësimi i Ofertës Ekonomike do të bëhet duke u bazuar vetëm në shumatoren e çmimeve për
njësi të artikujve të uniformës.
Në cdo rast, operatorët ekonomik duke iu referuar sasive të pritshme përkatëse, nuk duhet të tejkalojnë
as shumatoren limit të artikujve të uniformës dhe as vlerën e pritshme të kontratës (fondin limit të
marrëveshjes kuadër).
Pesha specifike e kriterit të cmimit dhe konkretisht pikët maksimale që do të ketë ky kriter, janë 50 pikë.
Pikët maksimale do t’i jepen ofertuesit i cili paraqet shumatoren e çmimeve për njësi më të ulët, ndërsa
për ofertuesit e njëpasnjëshëm pikët do të jepen proporcionalisht në rend zbritës. Mënyra e llogaritjes së
pikëve për ofertuesit e njëpasnjëshëm, do të jetë sipas formulës së parashikuar në dokumentet standarde
të tenderit, në kapitullin “Udhëzime për operatorët ekonomik”, seksioni Seksioni 5 “Vlerësimi i
Ofertave - Kriteret e përzgjedhjes”, Opsioni 2 - Oferta ekonomikisht më e favorshme.

II.Vlerësimi i Ofertës Teknike do të bëhet duke u bazuar, në kriteret e peshuara me pikë, si vijon:

1. Kapacitete teknike: 0 - 20 pikë në total
a) Vlera e furnizimeve të ngjashme për prodhimin dhe shpërndarjen e veshjeve të të njëjtës
natyrë (veshje të jashtme uniforma policie, ushtarake, garde, forca speciale, marine, etj). 0 - 15 pikë
b) Vlera e furnizimeve të ngjashme për prodhimin dhe shpërndarjen e këpucëve të të njëjtës
natyrë (këpucë uniforme policie, ushtarake, garde, forca speciale, marine, etj). 0 - 5 pikë

Sipas kriterit të përcaktuar në pikën 1 të seksionit B “Oferta Teknike” të pikës III ”Dokumentacioni që
duhet të paraqitet në Fazën II, nga kandidatët e kualifikuar në Fazën e I”, të shtojcës 10 të
dokumentave të tenderit.
Pesha specifike e këtij kriteri teknik dhe konkretisht pikët maksimale që do të ketë ky kriter janë 20
pikë, nga të cilat 15 pikë do ti jepen ofertuesit i cili paraqet vlerën më të lartë të furnizimeve të
ngjashme për prodhimin dhe shpërndarjen e veshjeve të të njëjtës natyrë dhe 5 pikë do ti jepen ofertuesit
i cili paraqet vlerën më të lartë të furnizimeve të ngjashme për prodhimin dhe shpërndarjen e këpucëve
të të njëjtës natyrë, ndërsa për ofertuesit e njëpasnjëshëm pikët do të jepen proporcionalisht në rend
zbritës. Mënyra e llogaritjes së pikëve për ofertuesit e njëpasnjëshëm, do të jetë sipas formulës së
parashikuar në dokumentet standarde të tenderit, në kapitullin “Udhëzime për operatorët ekonomik”,
seksioni Seksioni 5 “Vlerësimi i Ofertave - Kriteret e përzgjedhjes”, Opsioni 2 - Oferta ekonomikisht
më e favorshme.
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2. Kapacitete njerëzore: 0 - 15 pikë në total
a) Numri i fuqisë punëtore 0 - 5 pikë
b) Certifikimet e stafit teknik të sistemit elektronik të shpërndarjes 0 - 5 pikë
c) Kualifikimet e stafit teknik për prodhimin dhe shpërndarjen e uniformës 0 - 5 pikë

Sipas kritereve të përcaktuar në pikat 2, 3 dhe 4 të seksionit B “Oferta Teknike” të pikës III
”Dokumentacioni që duhet të paraqitet në Fazën II, nga kandidatët e kualifikuar në Fazën e I”, të
shtojcës 10 të dokumentave të tenderit.
Pesha specifike e këtij kriteri teknik dhe konkretisht pikët maksimale që do të ketë ky kriter janë 15
pikë, nga të cilat 5 pikë do ti jepen ofertuesit i cili paraqet numrin më të lartë të punonjësve fuqi
punëtore të angazhaur me prodhimin dhe shpërndarjen e veshjeve dhe këpucëve; 5 pikë do ti jepen
ofertuesit i cili paraqet numrin më të lartë të stafit teknik të certifikuar të angazhaur për krijimin,
zhvillimin, instalimin, mirëmbajtjen e sistemit elektronik të shpërndarjes së uniformës dhe trajnimin për
përdorimin e sistemit elektronik të shpërndarjes (nga 1 pikë për secilin pozicion të stafit teknik); 5 pikë
do ti jepen ofertuesit i cili paraqet numrin më të lartë të stafit teknik të kualifikuar, të angazhaur për
prodhimin dhe shpërndarjen e artikujve të uniformës (nga 0,5 pikë për secilin pozicion të stafit teknik);
ndërsa për ofertuesit e njëpasnjëshëm pikët do të jepen proporcionalisht në rend zbritës. Mënyra e
llogaritjes së pikëve për ofertuesit e njëpasnjëshëm, do të jetë sipas formulës së parashikuar në
dokumentet standarde të tenderit, në kapitullin “Udhëzime për operatorët ekonomik”, seksioni Seksioni
5 “Vlerësimi i Ofertave - Kriteret e përzgjedhjes”, Opsioni 2 - Oferta ekonomikisht më e favorshme.

3. Certifikime të ofertuesit dhe mallrave: 0 - 15 pikë në total
a) Certifikimet ISO të paraqitura nga ofertuesi (ISO 22301 dhe ISO 27001) 0 - 5 pikë
b) Certifikimet e mallrave (Certifikatat OEKO-TEX tekstile dhe OEKO-TEX lekurë) 0 - 10 pikë

Sipas kritereve të përcaktuar në pikat 7, 8 dhe 10, të seksionit B “Oferta Teknike” të pikës III
”Dokumentacioni që duhet të paraqitet në Fazën II, nga kandidatët e kualifikuar në Fazën e I”, të
shtojcës 10 të dokumentave të tenderit.
Pesha specifike e këtij kriteri teknik dhe konkretisht pikët maksimale që do të ketë ky kriter janë 15
pikë, nga të cilat 5 pikë do ti jepen ofertuesit i cili paraqet të gjithë dokumentacionin e kërkuar që
provon dy certifikimet ISO (2,5 pikë secilit certifikim ISO); 10 pikë do ti jepen ofertuesit i cili paraqet
të gjithë dokumentacionin e kërkuar që provon certifikimet OEKO - TEX për tekstilet dhe për lëkurën
(5 pikë secilit certifikim OEKO-TEX). Për ofertuesit e njëpasnjëshëm pikët do të jepen proporcionalisht
në rend zbritës. Mënyra e llogaritjes së pikëve për ofertuesit e njëpasnjëshëm, do të jetë sipas formulës
së parashikuar në dokumentet standarde të tenderit, në kapitullin “Udhëzime për operatorët ekonomik”,
seksioni Seksioni 5 “Vlerësimi i Ofertave - Kriteret e përzgjedhjes”, Opsioni 2 - Oferta ekonomikisht
më e favorshme.

Autoriteti Kontraktor duhet të specifikojë pikët për çdo kriter vlerësimi të vendosur.

Tabela përmbledhëse e kritereve të peshuara me pikë.

Nr. Kriteret e peshuara Pikët
I. Oferta Ekonomike 0 - 50 pikë
II. Oferta Teknike 0 - 50 pikë
II.1 Kapacitete teknike: 0 - 20 pikë
a. Vlera e furnizimeve të ngjashme për prodhimin dhe shpërndarjen e

veshjeve të të njëjtës natyrë
0 - 15 pikë

b. Vlera e furnizimeve të ngjashme për prodhimin dhe shpërndarjen e 0 - 5 pikë
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këpucëve të të njëjtës natyrë
II.2 Kapacitete njerëzore: 0 - 15 pikë
a. Numri i fuqisë punëtore 0 - 5 pikë
b. Certifikatat e stafit teknik të sistemit elektronik të shpërndarjes 0 - 5 pikë
c. Kualifikimet e stafit teknik për prodhimin dhe shpërndarjen e uniformës 0 - 5 pikë

II.3 Certifikime të ofertuesit: 0 - 5 pikë
a. Certifikimi ISO 22301 0 - 2.5 pikë
b. Certifikimi ISO 27001 0 - 2.5 pikë

II.4 Certifikime të mallrave: 0 - 10 pikë
a. Certifikimi OEKO-TEX tekstile 0 - 5 pikë
b. Certifikimi OEKO-TEX lekurë 0 - 5 pikë

Jemi në pritje të ofertës suaj.

TITULLAR I ORGANIT QENDROR BLERËS

DREJTOR I PËRGJITHSHËM
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