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AGJENCIA E BLERJEVE TË PËRQENDRUARA

Tiranë, më 15.10.2019

SHTOJCE NR. 1

“Për disa ndryshime / modifikime në dokumentet e tenderit të procedurës së prokurimit,
“Procedurë e Kufizuar, mbi kufirin e lartë monetar” me objekt: “Blerje dhe shpërndarje e

uniformave dhe këpucëve të Policisë së Shtetit”

Në zbatim të pikës 1 dhe 2, të nenit 42, të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin Publik”, (i
ndryshuar), dhe nenit 62 të VKM-së nr. 914 datë 29.12.2014 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit
Publik”, i ndryshuar, për procedurën e prokurimit Procedurë e Kufizuar, mbi kufirin e lartë monetar-
Prokurim Elektronik, me objekt: “Blerje dhe shpërndarje e uniformave dhe këpucëve të Policisë së
Shtetit”, me REF-31606-07-25-2019, me fond limit: 2.800.347.570 (dy miliard e tetë qind milion e
treqind e dyzetë e shtatëmijë e pesë qind e shtatëdhjetë) Lekë (pa TVSH), përpara mbarimit të afatit të
fundit për dorëzimin e ofertave, organi qendror blerës vendosi të bëjë ndryshimet/ modifikimet në
dokumentet e tenderit, përmes hartimit të Shtojcës nr.1, si më poshtë:

***
Tek Njoftimi i Kontratës, Seksioni 2 “Objekti i kontratës”, nënseksioni 2.8 “Përshkrim i shkurtër
i marrëveshjes kuadër”, pikat 2 dhe 4:

ISHIN:

2.Në rastin kur objekti i prokurimit përbëhet nga disa artikuj, shumatorja e çmimeve për njësi është:
21.982.366 (njëzetëenjëmilion e nëntëqind e tetëdhjetëedymijë e treqindegjashtëdhjetëegjashtë)
Lekë (pa TVSH), ku përfshihet:

 Shumatorja e cmimeve për njësi të artikujve të veshjeve dhe këpucëve: 488.141 (katërqind e
tetëdhjetë e tetëmijë e njëqind e dyzetë e një) Lekë (pa TVSH)

dhe

 Shumatorja e cmimeve për njësi të zërave të sistemit elektronik të shpërndarjes së uniformës dhe
këpucëve: 21.494.225 (njëzetëenjëmilion e katërqindenëntëdhjetë e katërmijë e
dyqindenjëzetëepesë) Lekë (pa TVSH).

4.Objekti i marrëveshjes kuadër: “Blerje dhe shpërndarje e uniformave dhe këpucëve të Policisë së
Shtetit”, për 4 vjet (2019-2022).

BËHEN:

2. Në rastin kur objekti i prokurimit përbëhet nga disa artikuj, shumatorja e çmimeve për njësi
është: 621.011 (gjashtë qind e njëzetë e një mijë e njëmbëdhjetë) Lekë (pa TVSH).
4. Objekti i marrëveshjes kuadër: “Blerje dhe shpërndarje e uniformave dhe këpucëve të Policisë
së Shtetit”, për 4 vjet.
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***
Tek Njoftimi i Kontratës, Seksioni 2 “Objekti i kontratës”, nënseksionet 2.15 dhe 2.16:

ISHIN:

2.15. Gjatë procesit të prokurimit në fushën e Teknologjisë të Informacionit dhe Komunikimit (TIK)
janë përdorur standartet e përgatitura nga Agjencia Kombëtare e Shoqerisë së Informacionit:

Po X Jo 
2.16. Gjatë procesit të prokurimit në fushën e Teknologjisë të Informacionit dhe Komunikimit (TIK), në
rastin kur standardet janë të pa-aplikueshme, është marrë miratimi paraprak nga Agjencia Kombëtare e
Shoqërisë së Informacionit:

Po X Jo 

BEHEN:

2.15. Gjatë procesit të prokurimit në fushën e Teknologjisë të Informacionit dhe Komunikimit
(TIK) janë përdorur standartet e përgatitura nga Agjencia Kombëtare e Shoqerisë së
Informacionit:

Po  Jo X
2.16. Gjatë procesit të prokurimit në fushën e Teknologjisë të Informacionit dhe Komunikimit
(TIK), në rastin kur standardet janë të pa-aplikueshme, është marrë miratimi paraprak nga
Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit:

Po  Jo X

***
Tek Njoftimi i Kontratës, Seksioni 3 “Informacioni ligjor, ekonomik, financiar dhe teknik”, pika
3.2 “Sigurimi i Ofertës”:

ISHTE:

3.2 Sigurimi i Ofertës: (i zbatueshëm në rastin e procedurave të prokurimit me vlerë më të lartë se
kufiri i lartë monetar, në rast se kërkohet nga autoriteti kontraktor).
Operatori Ekonomik paraqet Formularin e sigurimit të ofertës, kur kërkohet, sipas Shtojcës 5.
Vlera e kërkuar e sigurimit të ofertës është 56.006.952 Lekë (pesëdhjetëegjashtëmilion e gjashtëmijë e
nëntëqindepesëdhjetëedy) (shuma e shprehur në fjalë), në formën e një garancie bankare, nga një
institucion bankar i nivelit të dytë, vendas ose i huaj. (pranuar)

BEHET:

3.2 Sigurimi i Ofertës: (i zbatueshëm në rastin e procedurave të prokurimit me vlerë më të lartë
se kufiri i lartë monetar, në rast se kërkohet nga autoriteti kontraktor).
Operatori Ekonomik paraqet Formularin e sigurimit të ofertës, kur kërkohet, sipas Shtojcës 5.
Vlera e kërkuar e sigurimit të ofertës është 56.006.952 Lekë (pesëdhjetëegjashtëmilion e
gjashtëmijë e nëntëqindepesëdhjetëedy) (shuma e shprehur në fjalë), në formën e një garancie
bankare, nga një institucion bankar i nivelit të dytë, vendas ose i huaj ose në formën e një
depozite apo garancie të lëshuar nga një shoqëri sigurimi, e licensuar nga shteti për të ushtruar
këtë veprimtari.

***
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Tek Njoftimi i Kontratës, Seksioni 4 “Procedura”, nënseksioni 4.2 “Kriteret e përzgjedhjes së
fituesit”, pika I:

ISHTE:

I. Vlerësimi i Ofertës Ekonomike do të bëhet duke u bazuar vetëm në shumatoren e çmimeve për njësi
(të artikujve të uniformës dhe zërave të sistemit elektronik të shpërndarjes së uniformës, të marra së
bashku).
Në cdo rast, operatorët ekonomik duke iu referuar sasive të pritshme përkatëse, nuk duhet të tejkalojnë
as shumatoren limit të artikujve të uniformës, as fondin limit të sistemit elektronik të shpërndarjes së
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 (të
artikujve të uniformës dhe zërave të sistemit elektronik të shpërndarjes së uniformës, të marra së
bashku), 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.

BËHET:

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.

***

Tek Njoftimi i Kontratës, Seksioni 4 “Procedura”, nënseksioni 4.2 “Kriteret e përzgjedhjes së
fituesit”, pika II:

ISHTE:

II. Vlerësimi i Ofertës Teknike do të bëhet duke u bazuar, në kriteret e peshuara me pikë, si vijon:
1. Kapacitete teknike: 0 - 15 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 - 12 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 - 3 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.
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Pesha specifike e këtij kriteri teknik dhe konkretisht pikët maksimale që do të ketë ky kriter janë 15
pikë, nga të cilat 12 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 3 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.

2. Kapacitete njerëzore: 0 - 5 pikë në total
a) Numri i fuqisë punëtore 0 - 1 pikë
b) Certifikatat e stafit teknik të sistemit elektronik të shpërndarjes 0 - 2 pikë
c) Kualifikimet e stafit teknik për prodhimin dhe shpërndarjen e uniformës 0 - 2 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 5 pikë,
nga të cilat 1 pikë do ti jepet ofertuesit i cili paraqet numrin më të lartë të punonjësve fuqi punëtore të
angazhaur me prodhimin dhe shpërndarjen e veshjeve dhe këpucëve; 2 pikë do ti jepet 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; 2 pikë do ti jepet ofertuesit i cili paraqet numrin më të lartë të stafit teknik të
kualifikuar, të angazhaur për prodhimin dhe shpërndarjen e artikujve të uniformës; 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. Sistemi elektronik i shpërndarjes: 0 - 5 pikë në total
a) Demo e sistemit elektronik të shpërndarjes i aksesueshëm nëpërmjet një linku në internet 0 - 3 pikë
b) Manuali i përdorimi të sistemit elektronik të shpërndarjes së uniformës 0 - 1 pikë
c) Marrëdhenie partneriteti me prodhuesin e teknologjive dhe instrumentave 0 - 1 pikë
Sipas kriterit të përcaktuar në pikën 5 dhe 6 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 5 pikë,
nga të cilat 3 pikë do ti jepen ofertuesit i cili paraqet një demo të sistemit elektronik të shpërndarjes së
uniformës, ku gjejnë pasqyrim dhe zgjidhje të gjitha kërkesat funksionale të sistemit të përcaktura në
termat e referencës dhe njëkohësisht është i thjeshtë dhe i kuptueshëm për përdorim; 1 pikë do ti jepet
ofertuesit i cili paraqet manualin e përdorimi të sistemit elektronik të shpërndarjes së uniformës, ku
shpjegohet në mënyrë sa më të detajuar dhe të kutueshme përdorimi i sistemit elektronik të
shpërndarjes; 1 pikë do ti jepet ofertuesit i cili paraqet dokumentin që vërteton marrëdhenien e
partneriteti të nivelit Gold ose ekuivalent, me prodhuesin e teknologjive dhe instrumentave të përdorura
për prodhimin e sistemit elektronik të ofruar (marrëveshje bashkëpunimi ose kontratë partneriteti ose
cdo dokument tjetër që provon këtë marrëdhënie). 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.
Organi qendror blerës ka përcaktuar si arsye skualifikimi të ofertuesve në fazën e dytë, rastin e
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mosofrimit të manualit të përdorimi të sistemit elektronik të shpërndarjes së uniformës dhe të linkut ku
mund të aksesohet një demo e sistemit në internet së bashku me kredencialet e nevojshme (username
dhe pasëord), pasi mosplotësimi i këtij kriteri rrjedhimisht con në mosrealizimin e kontratës sic është
kërkuar nga autoriteti kontraktor, përsa i përket porositjes dhe shpërndarjes së artikujve, të përcaktuara
në specifikimet teknike dhe termat e referencës.

4. Certifikime të ofertuesit dhe mallrave: 0 - 10 pikë në total
a) Certifikimet e ofertuesit (ISO, OEKO-TEX) 0 - 5 pikë
b) Certifikimet e mallrave (certifikatat e konformitetit të këpucëve) 0 - 5 pikë
Sipas kritereve të përcaktuar në pikat 7, 8, 9, 10 dhe 11, 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 10
pikë, nga të cilat 5 pikë do ti jepen ofertuesit i cili paraqet të gjithë dokumentacionin e kërkuar që
provon certifikimet e ofertuesi, e konkretisht për tre llojet e certifikimeve ISO dhe 2 llojet e
certifikimeve OEKO-TEX; 5 pikë do ti jepen ofertuesit i cili paraqet të gjithë dokumentacionin e
kërkuar që provon certifikimet e mallrave, e konkretisht pesë llojët e certifikimeve në lidhje me kërkesat
e konformitetit të këpucëve. 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.

5. Oferta teknike: 0 - 15 pikë në total
a) Kampionet/ mostrat e artikujve 0 - 10 pikë
b) Dokumentat teknike shoqëruese të kampioneve/ mostrave (skeda teknike,

deklarata vërtetësie, deklarata prodhuesi, testimet shoqëruese për këpucët) 0 - 5 pikë
Sipas kritereve të përcaktuar në pikën 12 dhe 13 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 10 pikë do ti jepen ofertuesit i cili paraqet mostrat/ kampionet e kërkuara që janë më të
arrira nga ana cilësore dhe estetike, në përputhje me specifikimet teknike dhe 5 pikë do ti jepen
ofertuesit i cili paraqet dokumetacionin teknik shoqërues të kërkuar për mostrat / kampionet, që
paraqesin më së miri specifikimet teknike dhe janë në përputhje me to. 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.
Organi qendror blerës ka përcaktuar si arsye skualifikimi të ofertuesve në fazën e dytë, rastin e
mosdorëzimit të mostrave/kampioneve të kërkuara, pasi mosdorëzimi i tyre e bën të pamundur
vlerësimin në lidhje me realizimin e artikujve të uniformës në përputhje me specifikimet teknike nga
ofertuesit, që rrjedhimisht nuk jep besueshëmri për realizimin e kontratës sic është kërkuar nga autoriteti
kontraktor.

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

BËHET:

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

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; ndërsa për ofertuesit e njëpasnjëshëm pikët do të
jepen proporcionalisht në rend zbritës (nga 0,5 pikë për secilin pozicion të stafit teknik). 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. Sistemi elektronik i shpërndarjes: Hiqet.

4. 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
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(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.

5. Oferta teknike : Hiqet

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

Shtohet: 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
këpucëve të të njëjtës natyrë

0 - 5 pikë

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

***
Tek “Njoftimi i kontratës për t’u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor, i cili do të publikohet në
Buletinin e Njoftimeve Publike” pika 5.1, në dokumentat e tenderit, si dhe Formulari i Njoftimit
të Kontratës i publikuar në sistemin e prokurimit elektronik:

ISHTE:

5.1 Shumatorja e çmimeve për njësi është: 21.982.366 (njëzetëenjëmilion e nëntëqind e
tetëdhjetëedymijë e treqindegjashtëdhjetëegjashtë) Lekë (pa TVSH), ku përfshihet:

 Shumatorja e cmimeve për njësi të artikujve të veshjeve dhe këpucëve është: 488.141 (katërqind e
tetëdhjetë e tetëmijë e njëqind e dyzetë e një) Lekë (pa TVSH)

dhe

 Shumatorja e cmimeve për njësi të zërave të sistemit elektronik të shpërndarjes së uniformës dhe
këpucëve është: 21.494.225 (njëzetëenjëmilion e katërqindenëntëdhjetë e katërmijë e
dyqindenjëzetëepesë) Lekë (pa TVSH).
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BËHET:

5.1 Shumatorja e çmimeve për njësi është: 621.011 (gjashtë qind e njëzetë e një mijë e
njëmbëdhjetë) Lekë (pa TVSH).

***

Tek kapitulli ”UDHËZIME PËR OPERATORËT EKONOMIKË”, Seksioni 3. Faza II– Dorëzimi i
Ofertave, pika II “Oferta Teknike duhet të përfshijë dokumentat e mëposhtëm”, pikat 3, 5, 6, 9,
paragrafi i fundit i pikës 11, gërma ”b” e pikës 12:

ISHIN:
3.Ofertuesi duhet të paraqesë për personelin kryesor teknik të deklaruar për zbatimin e objektit të
prokurimit, përsa i përket krijimit, zhvillimit, instalimit, mirëmbajtjes së sistemit elektronik të
shpërndarjes së uniformës dhe trajnimit për përdorimin e sistemit, dokumentacionin si vijon:
- Certifikatat MCSD, OCP ose ekuivalente, për programim .NET ose JAVA ose ekuivalente, të

lëshuara nga prodhuesi i teknologjive dhe instrumentave që do përdoren për prodhimin e
sistemit për të pakten 2 (dy)punonjës të cilët detyrimisht duhet të jenë të diplomuar për shkenca
kompjuterike, informatikë ose elektronikë.

- Certifikatat për programim MVC (model vieë controller) për të paktën 2 (dy)persona të cilët
detyrimisht duhet të jenë të diplomuar për shkenca kompjuterike, informatikë ose elektronikë.

- Certifikatat për programimWEB HTML5/CSS3/Javascript, lëshuar nga një certifikues i njohur në
nivel ndërkombetar (psh: Microsoft, Oracle ose ekuivalente) për të paktën 2 (dy)persona të cilët
duhet të jenë detyrimisht të diplomuar për shkenca kompjuterike, informatikë ose elektronikë.

- Certifikatat për përdorimin e bazave të të dhënave relacionale, lëshuar nga një certifikues i njohur në
nivel ndërkombetar (psh: Microsoft, Oracle ose ekuivalente) për të paktën 2 (dy)persona të cilët
duhet të jenë detyrimisht të diplomuar për shkenca kompjuterike, informatikë ose elektronikë.

- Certifikatat për Testues Softëare për të paktën 1 (një)person i cili duhet të jenë detyrimisht i
diplomuar për shkenca kompjuterike, informatikë ose elektronikë.

- Certifikatat për PMP ose ekuivalente nga një institucion i njohur në nivel ndërkombëtar, që do të
luajë rolin e menaxherit të projektit, për të paktën 1 (një)person i cili duhet të jenë detyrimisht i
diplomuar për shkenca kompjuterike, informatikë ose elektronikë.

Një individ mund të posedojë më shumë se një certifikatë nga certifikimet e mësipërme.

5.Ofertuesi duhet të paraqesë dëshmi për mundësinë e ofrimit të sistemit elektronik të shpërndarjes së
uniformës, sipas termave të referencës së sistemit të përcaktuara në Shtojcën 11 të dokumentave të
tenderit.
Për të provuar mundësinë e ofrimit të sistemit elektronik të shpërndarjes së uniformës ofertuesi duhet të
paraqesi manualin e përdorimi të sistemit elektronik të shpërndarjes së uniformës ku të jenë të
pasqyruara kërkesat funksionale të sistemit, të shoqëruar me linkun ku mund të aksesohet një demo e
sistemit në internet, së bashku me kredencialet e nevojshme (username dhe pasëord), me qëllim
aksesimin dhe vlerësimin e tij nga autoriteti kontraktor.
Mos ofrimi i manualit të përdorimi të sistemit elektronik të shpërndarjes së uniformës dhe i linkut ku
mund të aksesohet një demo e sistemit në internet së bashku me kredencialet e nevojshme (username dhe
pasëord), është kusht për skualifikim.

6.Ofertuesi duhet të paraqesë një dokument që vërteton marrëdhenie partneriteti të nivelit Gold ose
ekuivalent, me prodhuesin e teknologjive dhe instrumentave të përdorura për prodhimin e sistemit
elektronik të ofruar (marrëveshje bashkëpunimi ose kontratë partneriteti ose cdo dokument tjetër që
provon këtë marrëdhënie).
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9.Ofertuesi duhet të jetë i çertifikuar sipas standardeve ndërkombëtare ISO 20000-1 (të vlefshme) për
menaxhimin e shërbimit të teknologjisë së informacionit.

11. … Çertifikatat e konformitetit duhet të shoqërohet bashkë me të gjitha testimet shoqëruese dhe me
një deklaratë vërtetësie nga enti që ka kryer analizat për çertifikimin e artikullit. Deklarata duhet të
përmbajë emërtimin e modelit të këpucës, logon e entit, kontaktet (telefon, email, faqe interneti), NIPT-
in, adresën, emër mbiemër dhe firmën e përfaqësuesit ligjor me vulën e entit.

12.Ofertuesi duhet të paraqesë:
b)Skeda teknike duhet të shoqërohet edhe me një deklaratë vërtetësie nga laboratori ku janë kryer
testimet. Laboratori duhet të jetë i akredituar sipas standardeve kombëtare / ndërkombëtare në fuqi.

BËHEN:

3. Ofertuesi duhet të deklarojë personelin kryesor teknik për zbatimin e objektit të prokurimit,
përsa i përket krijimit, zhvillimit, instalimit, mirëmbajtjes të sistemit elektronik të shpërndarjes
së uniformës dhe trajnimit për përdorimin e sistemit, si dhe të paraqesë dokumentacionin: CV,
librezë pune, kontratë pune dhe diplomë për shkenca kompjuterike, informatike, elektronike ose
ekuivalente, për personelin si vijon:
a. të paktën 1 (një) punonjës DBA të çertifikuar në platformën e zgjedhur,
b. të paktën 2 (dy) punonjës të çertifikuar për programim në platformën e zgjedhur,
c. të paktën 1 (një) punonjës për Testim aplikacionesh,
d. të paktën 1 (një) menaxher të caktuar për projektin, i cili duhet të ketë jo më pak se 5 (pesë)
vite përvojë pune në analizë dhe drejtim projektesh të ngjashme.
Nje individ mund të zotërojë më shumë se një çertifikatë nga çertifikatat e mësipërme.”.

5.Hiqet kriteri i përcaktuar në pikën 5, të seksionit III.Dokumentacioni që duhet të paraqitet në
Fazën II, nga kandidatët e kualifikuar të Fazës I, në gërmën “B” - “Oferta Teknike duhet të
përfshijë dokumentat e mëposhtëm”.

6.Hiqet kriteri i përcaktuar në pikën 6, të seksionit III.Dokumentacioni që duhet të paraqitet në
Fazën II, nga kandidatët e kualifikuar të Fazës I, në gërmën “B” - “Oferta Teknike duhet të
përfshijë dokumentat e mëposhtëm”.

9.Hiqet kriteri i përcaktuar në pikën 9, të seksionit III.Dokumentacioni që duhet të paraqitet në
Fazën II, nga kandidatët e kualifikuar të Fazës I, në gërmën “B” - “Oferta Teknike duhet të
përfshijë dokumentat e mëposhtëm”.

11. ...Çertifikatat e konformitetit duhet të shoqërohen me Fletë analiza/Raporte testimi nga
laboratorë të akredituar, të pavarur nga prodhuesi i lëndës së parë dhe produktit të gatshëm.
Laboratori duhet të jetë i akredituar sipas standardeve kombëtare / ndërkombëtare në fuqi.

12. Ofertuesi duhet të paraqesë:
b)Skedat teknike duhet të shoqërohen me Fletë analiza/Raporte testimi nga laboratorë të
akredituar, të pavarur nga prodhuesi i lëndës së parë dhe produktit të gatshëm. Laboratori duhet
të jetë i akredituar sipas standardeve kombëtare / ndërkombëtare në fuqi.

Mosdorëzimi i dokumentacionit shoqërues të mostrave / kampioneve, sipas kritereve të përcaktuara në pikat
11 dhe 12 të këtij seksioni, përbën kusht për skualifikim.

***
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Tek kapitulli ”UDHËZIME PËR OPERATORËT EKONOMIKË”, Seksioni 3. Faza II– Dorëzimi i
Ofertave, pika II “Oferta Teknike duhet të përfshijë dokumentat e mëposhtëm”, pika 13 ku përcaktohet
se: ” Ofertuesi duhet të paraqesë si pjesë të ofertës teknike mostrat / kampionet e disa prej artikujve që
kërkohen të prokurohen, të përcaktuar në tabelat si vijon”, në kolonën “Dokumentacioni shoqërues” të
të gjitha tabelave:

HIQEN: dokumentat “... -Deklaratë vërtetësie nga Laboratori” dhe “... -Deklaratë vërtetësie nga enti që
ka kryer analizat për çertifikimin e artikullit”.

SHTOHEN: - Fletë analiza/Raporte testimi nga laboratorë të akredituar, të pavarur nga
prodhuesi i lëndës së parë dhe produktit të gatshëm.

***

Tek shtojcës 3 “Formulari i Ofertës Ekonomike” në dokumentat e tenderit:

HIQET pika XII “SISTEMI ELEKTRONIK I SHPËRNDARJES SË UNIFORMËS”, si më
poshtë:

XII SISTEMI ELEKTRONIK I SHPËRNDARJES SË
UNIFORMËS

NJËSIA SASIA CMIMI/
NJËSI

1 Sistemi elektronik ( ëeb, aplikacioni, programi) Copë 1

2 Karta për punonjësit e Policisë Copë 1

3 Trajnime Javë 1

4 Mirëmbajtja Vite 1

Shumatorja limit e çmimeve për njësi të sistemit të shpërndarjes (Lekë pa TVSH) 21.494. 225

Në tabelë HIQET rreshti:
Shumatorja limit e çmimeve për njësi të uniformës (Lekë pa TVSH) 488,141

Në tabelë ISHTE rreshti:
Shumatorja limit e çmimeve për njësi, në total (Lekë pa TVSH) 21,982,366

Në tabelë BËHET rreshti:
Shumatorja limit e çmimeve për njësi, në total (Lekë pa TVSH) 621.011

Paragrafi i fundit në Shtojcën 3 - ISHTE:
Vlerësimi i Ofertës Ekonomike do të bëhet duke u bazuar vetëm në çmimin për njësi. Pikët maksimale do
t’i jepen ofertuesit i cili paraqet shumatoren e çmimeve për njësi më të ulët (të artikujve të uniformës
dhe të zërave të sistemit elektronik të shpërndarjes së uniformës). Në cdo rast, operatorët ekonomik
duke iu referuar sasive të pritshme përkatëse, nuk duhet të tejkalojnë as shumatoren limit të artikujve të
uniformës, as fondin limit të sistemit elektronik të shpërndarjes së uniformës, dhe as vlerën e pritshme të
kontratës (fondin limit të marrëveshjes kuadër).

Paragrafi i fundit në Shtojcën 3 - BËHET:
Vlerësimi i Ofertës Ekonomike do të bëhet duke u bazuar vetëm në shumatoren e çmimeve për
njësi. Pikët maksimale do t’i jepen ofertuesit i cili paraqet shumatoren e çmimeve për njësi më të
ulët. 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
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(fondin limit të marrëveshjes kuadër).
***

Tek shtojca 5 “Formulari i Sigurimit të Ofertës” në dokumentat e tenderit:

ISHTE:

Ky sigurim është i vlefshëm për periudhën e specifikuar në [njoftimin e kontratës ose ftesën për tender].
[Përfaqësuesi i bankës]

BËHET:

Ky sigurim është i vlefshëm për periudhën e specifikuar në [njoftimin e kontratës ose ftesën për
tender].
[Përfaqësuesi i bankës / kompanisë së sigurimit]

***

Në shtojcën 10 “Kriteret e përgjithshme të pranimit / kualifikimit” të dokumentave të tenderit,
tek “KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT” (për tu plotësuar nga kandidatët në Fazën e
I - Parakualifikimi), Seksioni 2.3 Kapaciteti teknik: (për tu plotësuar nga kandidatët në Fazën e I -
Parakualifikimi), pika 4:

ISHTE:

4. Kandidati duhet të paraqesë deklaratë mbi marrjen përsipër të krijimit të sistemit elektronik të
shpërndarjes së uniformës dhe shpërndarjen e artikujve të uniformës tek punonjësit e policisë,
nëpërmjet pikave fikse të shpërndarjes në cdo qendër qarku dhe pikave të lëvizshme të shpërndarjes
pranë cdo njësie shpenzuese të Policisë së Shtetit (40-50 njësi shpenzuese). Kandidati duhet të marrë
përsipër se për shpërndarjen e artikujve të uniformës, për qarkun Tiranë do të ofrojë minimalisht 5
(pesë) pika shpërndarje fikse, ndërsa për 11 qarqet e tjera do të ofrojë minimalisht 1 (një) pikë
shpërndarje fikse për cdo qendër qarku.

BËHET:

4. Kandidati duhet të paraqesë deklaratë mbi marrjen përsipër të shpërndarjes së uniformës dhe
tek punonjësit e policisë, sipas termave të referencës të përcaktuara në Aneksi nr.9 - i ndryshuar
datë: 14.10.2019 - Sistemi Elektronik i Shpërndarjes.

***
Në shtojcën 10 “Kriteret e përgjithshme të pranimit / kualifikimit” të dokumentave të tenderit,
paragrafët e mëposhtëm:

ISHIN:

... Kandidatët e huaj, për përmbushjen e kritereve të përcaktuara në seksionet 2.2 ”Kapaciteti ekonomik
dhe financiar” dhe 2.3 ”Kapaciteti teknik”, duhet të paraqesin vetëdeklarim, nëse dokumentet e
kërkuara ose ekuivalentet me to nuk lëshohen në vendin e tyre të origjinës, sipas dispozitave të ligjit
vendas. ...

... Kandidatët e huaj, për përmbushjen e kritereve të përcaktuara në Fazën e dytë, duhet të paraqesin
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vetëdeklarim, nëse dokumentet e kërkuara ose ekuivalentet me to nuk lëshohen në vendin e tyre të
origjinës, sipas dispozitave të ligjit vendas. ...

BËHEN:

… Për kandidatët e huaj në përmbushje të kritereve të përcaktuara në pikën 2.2 “Kapaciteti
ekonomik dhe financiar” dhe 2.3 “Kapaciteti teknik”, nëse dokumentet e kërkuara nuk ekzistojnë
sipas dispozitave të ligjit vendas të tij, atëherë, operatori kandidati i huaj duhet të paraqesë
dokumentat ekuivalente me to në përmbushje të secilit prej këtyre kritereve. ...

… Për ofertuesit e huaj në përmbushje të kritereve të përcaktuara në Fazën e dytë, nëse dokumentet e
kërkuara nuk ekzistojnë sipas dispozitave të ligjit vendas të tij, atëherë, ofertuesi i huaj duhet të
paraqesë dokumentat ekuivalente me to në përmbushje të secilit prej këtyre kritereve. ...

***

Në shtojcën 10 “Kriteret e përgjithshme të pranimit / kualifikimit” të dokumentave të tenderit,
tek “KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT”, në seksionin III.Dokumentacioni që duhet
të paraqitet në Fazën II, nga kandidatët e kualifikuar të Fazës I, në gërmën “B” - “Oferta Teknike
duhet të përfshijë dokumentat e mëposhtëm”, pika 3:

ISHTE:

3.Ofertuesi duhet të paraqesë për personelin kryesor teknik të deklaruar për zbatimin e objektit të
prokurimit, përsa i përket krijimit, zhvillimit, instalimit, mirëmbajtjes të sistemit elektronik të
shpërndarjes së uniformës dhe trajnimit për përdorimin e sistemit, dokumentacionin si vijon:

- Certifikatat MCSD, OCP ose ekuivalente, për programim .NET ose JAVA ose ekuivalente, të
lëshuara nga prodhuesi i teknologjive dhe instrumentave që do përdoren për prodhimin e
sistemit, për të paktën 2 (dy)punonjës, të cilët detyrimisht duhet të jenë të diplomuar për
shkenca kompjuterike, informatikë ose elektronikë.

- Certifikatat për programim MVC (model vieë controller) për të paktën 2 (dy)persona të cilët
detyrimisht duhet të jenë të diplomuar për shkenca kompjuterike, informatikë ose elektronikë.

- Certifikatat për programim ËEB HTML5/CSS3/Javascript, lëshuar nga një certifikues i njohur
në nivel ndërkombetar (psh: Microsoft, Oracle ose ekuivalente) për të paktën 2 (dy)persona të
cilët duhet të jenë detyrimisht të diplomuar për shkenca kompjuterike, informatikë ose
elektronikë.

- Certifikatat për përdorimin e bazave të të dhënave relacionale, lëshuar nga një certifikues i
njohur në nivel ndërkombetar (psh: Microsoft, Oracle ose ekuivalente) për të paktën 2
(dy)persona të cilët duhet të jenë detyrimisht të diplomuar për shkenca kompjuterike,
informatikë ose elektronikë.

- Certifikatat për Testues Softëare për të paktën 1 (një)person i cili duhet të jenë detyrimisht i
diplomuar për shkenca kompjuterike, informatikë ose elektronikë.

- Certifikatat për PMP ose ekuivalente nga një institucion i njohur në nivel ndërkombëtar, që do të
luajë rolin e menaxherit të projektit, për të paktën 1 (një)person i cili duhet të jenë detyrimisht i
diplomuar për shkenca kompjuterike, informatikë ose elektronikë. (eshte pranuar te
modifikohet)

BËHET:

3.Ofertuesi duhet të deklarojë personelin kryesor teknik për zbatimin e objektit të prokurimit,
përsa i përket krijimit, zhvillimit, instalimit, mirëmbajtjes të sistemit elektronik të shpërndarjes
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së uniformës dhe trajnimit për përdorimin e sistemit, si dhe të paraqesë dokumentacionin: CV,
librezë pune, kontratë pune dhe diplomë për shkenca kompjuterike, informatike, elektronike ose
ekuivalente, për personelin si vijon:
a. të paktën 1 (një) punonjës DBA të çertifikuar në platformën e zgjedhur,
b. të paktën 2 (dy) punonjës të çertifikuar për programim në platformën e zgjedhur,
c. të paktën 1 (një) punonjës për Testim aplikacionesh,
d. të paktën 1 (një) menaxher të caktuar për projektin, i cili duhet të ketë jo më pak se 5 (pesë)
vite përvojë pune në analizë dhe drejtim projektesh të ngjashme.
Një individ mund të zotërojë më shumë se një çertifikatë nga çertifikatat e mësipërme.”.

***

Në shtojcën 10 “Kriteret e përgjithshme të pranimit / kualifikimit” të dokumentave të tenderit,
tek “KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT”, në seksionin III.Dokumentacioni që duhet
të paraqitet në Fazën II, nga kandidatët e kualifikuar të Fazës I, në gërmën “B” - “Oferta Teknike
duhet të përfshijë dokumentat e mëposhtëm”, pika 5:

ISHTE:

5.Ofertuesi duhet të paraqesë dëshmi për mundësinë e ofrimit të sistemit elektronik të shpërndarjes së
uniformës, sipas termave të referencës së sistemit të përcaktuara në Shtojcën 11 të dokumentave të
tenderit.
Për të provuar mundësinë e ofrimit të sistemit elektronik të shpërndarjes së uniformës ofertuesi duhet të
paraqesi manualin e përdorimi të sistemit elektronik të shpërndarjes së uniformës ku të jenë të
pasqyruara kërkesat funksionale të sistemit, të shoqëruar me linkun ku mund të aksesohet një demo e
sistemit në internet, së bashku me kredencialet e nevojshme (username dhe pasëord), me qëllim
aksesimin dhe vlerësimin e tij nga autoriteti kontraktor.
Mos ofrimi i manualit të përdorimi të sistemit elektronik të shpërndarjes së uniformës dhe i linkut ku
mund të aksesohet një demo e sistemit në internet së bashku me kredencialet e nevojshme (username dhe
pasëord), është kusht për skualifikim.

BËHET:

Hiqet kriteri i përcaktuar në pikën 5, të seksionit III.Dokumentacioni që duhet të paraqitet në
Fazën II, nga kandidatët e kualifikuar të Fazës I, në gërmën “B” - “Oferta Teknike duhet të
përfshijë dokumentat e mëposhtëm”.

***

Në shtojcën 10 “Kriteret e përgjithshme të pranimit / kualifikimit” të dokumentave të tenderit,
tek “KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT”, në seksionin III.Dokumentacioni që duhet
të paraqitet në Fazën II, nga kandidatët e kualifikuar të Fazës I, në gërmën “B” - “Oferta Teknike
duhet të përfshijë dokumentat e mëposhtëm”, pika 6:

ISHTE:

6.Ofertuesi duhet të paraqesë një dokument që vërteton marrëdhenie partneriteti të nivelit Gold ose
ekuivalent, me prodhuesin e teknologjive dhe instrumentave të përdorura për prodhimin e sistemit
elektronik të ofruar (marrëveshje bashkëpunimi ose kontratë partneriteti ose cdo dokument tjetër që
provon këtë marrëdhënie).
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BËHET:

Hiqet kriteri i përcaktuar në pikën 6, të seksionit III.Dokumentacioni që duhet të paraqitet në
Fazën II, nga kandidatët e kualifikuar të Fazës I, në gërmën “B” - “Oferta Teknike duhet të
përfshijë dokumentat e mëposhtëm”.

***

Në shtojcën 10 “Kriteret e përgjithshme të pranimit / kualifikimit” të dokumentave të tenderit,
tek “KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT”, në seksionin III.Dokumentacioni që duhet
të paraqitet në Fazën II, nga kandidatët e kualifikuar të Fazës I, në gërmën “B” - “Oferta Teknike
duhet të përfshijë dokumentat e mëposhtëm”, pika 9:

ISHTE:

9.Ofertuesi duhet të jetë i çertifikuar sipas standardeve ndërkombëtare ISO 20000-1 (të vlefshme) për
menaxhimin e shërbimit të teknologjisë së informacionit.

BËHET:

Hiqet kriteri i përcaktuar në pikën 9, të seksionit III.Dokumentacioni që duhet të paraqitet në
Fazën II, nga kandidatët e kualifikuar të Fazës I, në gërmën “B” - “Oferta Teknike duhet të
përfshijë dokumentat e mëposhtëm”.

***

Në shtojcën 10 “Kriteret e përgjithshme të pranimit / kualifikimit” të dokumentave të tenderit,
tek “KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT”, në seksionin III.Dokumentacioni që duhet
të paraqitet në Fazën II, nga kandidatët e kualifikuar të Fazës I, në gërmën “B” - “Oferta Teknike
duhet të përfshijë dokumentat e mëposhtëm”, paragrafi i fundit i pikës 11:

ISHTE:

Çertifikatat e konformitetit duhet të shoqërohet bashkë me të gjitha testimet shoqëruese dhe me një
deklaratë vërtetësie nga enti që ka kryer analizat për çertifikimin e artikullit. Deklarata duhet të
përmbajë emërtimin e modelit të këpucës, logon e entit, kontaktet (telefon, email, faqe interneti), NIPT-
in, adresën, emër mbiemër dhe firmën e përfaqësuesit ligjor me vulën e entit.

BËHET:

Çertifikatat e konformitetit duhet të shoqërohen me Fletë analiza/Raporte testimi nga laboratorë
të akredituar, të pavarur nga prodhuesi i lëndës së parë dhe produktit të gatshëm. Laboratori
duhet të jetë i akredituar sipas standardeve kombëtare / ndërkombëtare në fuqi.

***

Në shtojcën 10 “Kriteret e përgjithshme të pranimit / kualifikimit” të dokumentave të tenderit,
tek “KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT”, në seksionin III.Dokumentacioni që duhet
të paraqitet në Fazën II, nga kandidatët e kualifikuar të Fazës I, në gërmën “B” - “Oferta Teknike
duhet të përfshijë dokumentat e mëposhtëm”, gërma “b” e pikës 12:

ISHTE:
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Ofertuesi duhet të paraqesë:
b)Skeda teknike duhet të shoqërohet edhe me një deklaratë vërtetësie nga laboratori ku janë kryer
testimet. Laboratori duhet të jetë i akredituar sipas standardeve kombëtare / ndërkombëtare në fuqi.

BËHET:

b)Skedat teknike duhet të shoqërohen me Fletë analiza/Raporte testimi nga laboratorë të
akredituar, të pavarur nga prodhuesi i lëndës së parë dhe produktit të gatshëm. Laboratori duhet
të jetë i akredituar sipas standardeve kombëtare / ndërkombëtare në fuqi.

Mosdorëzimi i dokumentacionit shoqërues të mostrave / kampioneve, sipas kritereve të përcaktuara në pikat
11 dhe 12 të këtij seksioni, përbën kusht për skualifikim.

***

Në shtojcën 10 “Kriteret e përgjithshme të pranimit / kualifikimit” të dokumentave të tenderit,
tek “KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT”, në seksionin III.Dokumentacioni që duhet
të paraqitet në Fazën II, nga kandidatët e kualifikuar të Fazës I, në gërmën “B” - “Oferta Teknike
duhet të përfshijë dokumentat e mëposhtëm”, pika 13 ku përcaktohet se: ” Ofertuesi duhet të
paraqesë si pjesë të ofertës teknike mostrat / kampionet e disa prej artikujve që kërkohen të
prokurohen, të përcaktuar në tabelat si vijon”, në kolonën “Dokumentacioni shoqërues” të të gjitha
tabelave:

HIQEN: dokumentat “... -Deklaratë vërtetësie nga Laboratori” dhe “... -Deklaratë vërtetësie nga enti që
ka kryer analizat për çertifikimin e artikullit”.

SHTOHEN: - Fletë analiza/Raporte testimi nga laboratorë të akredituar, të pavarur nga
prodhuesi i lëndës së parë dhe produktit të gatshëm.

***

Në Shtojcën 11 “Specifikimet Teknike” të dokumentave të tenderit, skicimet, parametrat teknik,
specifikimet e materialeve dhe termat e referencës të përcaktuara sipas Ankeseve nr.1 deri nr.9,
pas ndryshimeve / modifikimeve në secilin aneks, ndryshohen sipas Anekseve nr.1 deri nr.9 (datë
14.10.2019):

ISHIN:

Aneksi nr.1 – Kostume
Aneksi nr.2 - Këmisha
Aneksi nr.3 - Materiale doku
Aneksi nr.4 - Trikotazhe
Aneksi nr.5 - Xhupat
Aneksi nr.6 - Aksesorë
Aneksi nr.7 - Këpucë
Aneksi nr.8 - Grada, Shenja, Stema
Aneksi nr.9 - Sistemi Elektronik i Shpërndarjes

BËHEN:
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Aneksi nr.1 - i ndryshuar – Kostume
Aneksi nr.2 - i ndryshuar - Këmisha
Aneksi nr.3 - i ndryshuar - Materiale doku
Aneksi nr.4 - i ndryshuar - Trikotazhe
Aneksi nr.5 - i ndryshuar - Xhupat
Aneksi nr.6 - i ndryshuar - Aksesorë
Aneksi nr.7 - i ndryshuar - Këpucë
Aneksi nr.8 - i ndryshuar - Grada, Shenja, Stema
Aneksi nr.9 - i ndryshuar - Sistemi Elektronik i Shpërndarjes

***

Tek Shtojca 11 “Specifikimet Teknike” të dokumentave të tenderit, pika 4 “Kolaudimi”:

ISHTE:

Kolaudimi ose kontrolli përfundimtar i artikujve të uniformës do të kryhet në magazinat/ ambientet e
operatorit ekonomik. Kontraktuesi duhet të bëjë të gjitha testet dhe inspektimet e kërkuara nga
dispozitat e kontratës. Kosto e këtyre testimeve dhe inspektimeve duhet të financohet tërësisht nga
Kontraktuesi brenda kushteve të çmimit të kontratës.

BËHET:

Kolaudimi ose kontrolli përfundimtar i artikujve të uniformës do të kryhet sipas përcaktimeve të
Aneksit 9 - i ndryshuar - Sistemi Elektronik i Shpërndarjes. Kontraktuesi duhet të bëjë të gjitha
testet dhe inspektimet e kërkuara nga dispozitat e kontratës. Kosto e këtyre testimeve dhe
inspektimeve duhet të financohet tërësisht nga Kontraktuesi brenda kushteve të çmimit të
kontratës.

***

Tek Shtojca 11 “Specifikimet Teknike” të dokumentave të tenderit, pika 6 “Shpërndarja”:

ISHTE:

Operatori ekonomik fitues do të realizojë shpërndarjen e artikujve të uniformës tek punonjësit e policisë,
nëpërmjet pikave fikse të shpërndarjes në cdo qendër qarku dhe pikave të lëvizshme të shpërndarjes
pranë cdo njësie shpenzuese të Policisë së Shtetit (40-50 njësi shpenzuese).
Për qarkun Tiranë do të realizojë shpërndarjen e artikujve të uniformës tek punonjësit e policisë,
nëpërmjet minimalisht 5(pesë) pikave fikse të shpërndarjes, ndërsa për 11 qarqet e tjera do ta realizojë
nëpërmjet minimalisht 1 (një) pike shpërndarje fikse për cdo qendër qarku.

BËHET:

Operatori ekonomik fitues do të realizojë shpërndarjen e artikujve të uniformës tek punonjësit e
policisë, sipas përcaktimeve të Aneksit 9 - i ndryshuar - Sistemi Elektronik i Shpërndarjes.

***

Tek Shtojca 13 “SASIA DHE GRAFIKU I LËVRIMIT” - HIQET tabela “Për sistemin elektronik
të shpërndarjes së uniformës” si më poshtë:
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Nr. Emërtimi i artikullit Njësia Matëse Sasia e pritshme
1 Sistemi elektronik i shpërndarjes ( ëeb, aplikacion, program) Copë 1

2 Karta për punonjësit e Policisë Copë 10000
3 Trajnime Javë 4

4 Mirëmbajtja Vite 4

***

Tek Shtojca 13 “SASIA DHE GRAFIKU I LËVRIMIT”, sasia e pritshme e artikujve të uniformës
që kërkohen:

ISHTE:

Nr. Artikujt e Uniformës
Njësia
Matëse

Viti I Viti II Viti III Viti IV TOTAL
Sasia Sasia Sasia Sasia Sasia

I Uniforma bazë      
1 Xhup shërbimi (3/4)(me veshje

të ngrohtë)
Copë - 500 - 500 1,000

2 Xhup shërbimi (me veshje të
ngrohtë)

Copë - 7,000 - 6,500 13,500

3 Kostum uniforme / meshkuj (1
Xhaketë, 2 pantallona, 2 kapele)

Komplet - 9,500 - 6,000 15,500

4 Kostum uniforme/femra (1
Xhaketë, 1 pantallona, 1 fund, 2
kapele)

Komplet - 1,500 - 1,000 2,500

5 Pulovër e trikotuar jakë “V” Copë 3,000 - 1,000 3,500 7,500
6 Këmishë me mënge të gjata

meshkuj
Copë - 10,000 8,000 10,000 28,000

7 Këmishë me mënge të gjata
femra

Copë - 2,000 1,500 1,500 5,000

8 Kravatë blu uniforme Copë - 16,000 4,000 20,000
9 Rrip pantalloni Copë 3,000 2,000 - 10,000 15,000
10 Rrip multifunksional Copë 3,000 - 3,000 - 6,000
11 Jelek multifunksional Copë 3,000 - 1,000 - 4,000
12 Mushama shiu Copë 3,500 - 3,000 - 6,500
13 Dorashka lëkure Palë 2,500 - 6,000 - 8,500
14 Pulover e trikotuar me jake

rrumbullake
Copë 2,500 - 2,000 - 4,500

15 Pulover e trikotuat me jake 1/2
golf

Copë 2,000 2,000 - 2,000 6,000

16 Kapuç leshi Copë 2,000 - 2,000 - 4,000
II UNIFORMA VERORE -
1 Pantallona vere meshkuj Palë - 8,000 10,000 10,000 28,000
2 Pantallona vere femra Palë - 1,500 1,500 2,000 5,000
3 Fund per femra Copë - 1,500 1,500 2,000 5,000
4 Pantallona vere rip stop per Rep

N.SH
Palë - 1,500 2,000 4,000 7,500

5 Këmishë me mëngë të shkurtra,
për meshkuj

Copë - 15,000 15,000 15,000 45,000

6 Këmishë me mëngë të shkurtra, Copë - 3,000 3,000 3,000 9,000
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për femra
7 Bluzë me 3 kopsa, me mëngë të

shkurtra për meshkuj
Copë - 10,000 10,000 10,000 30,000

8 Bluzë me 3 kopsa, me mëngë të
shkurtra për femra

Copë - 2,000 2,000 2,000 6,000

9 Kapele verore meshkuj Copë - 4,000 4,000 12,000 20,000
10 Kapele verore femra Copë - 1,500 1,500 3,000 6,000
III UNIFORMA PËR

STËRVITJE E SHËRBIME
1 Kostum rip-stop taktik (Xhaketë,

pantallona+2 kapele ).
Komplet 3,500 3,000 3,000 6,000 15,500

2 Kemishe blu me menge te
shkurtera

Palë 2,500 6,000 3,000 6,000 17,500

3 Bluzë jakë rrumbullakët m/ gjata Copë 3,000 15,000 5,000 5,000 28,000
4 Bluzë jakë rrumbullakët m/

shkurtra
Copë - 15,000 4,000 15,000 34,000

IV UNIFORMA TË VEÇANTA -
a. Uniforma e Policisë Rrugore.

Dimërore dhe verore
-

1 Kostumi motoçiklisti dimeror
(xhup, pantallona, 2 kapele
sport)

Komplet - 200 - - 200

2 Kostumi dimeror (xhup,
pantallona, 2 kapele sport)

Komplet - 600 - - 600

3 Pantallona doku ripstop Palë - 1,650 1,490 1,490 4,630
4 Bluze pambuku 3 kopsa, me

menge te shkurtera pol rrugore
Copë - 1,650 1,490 1,490 4,630

5 Xhup me vizibilitete te lartë Copë - 800 - 700 1,500
6 Aksesore reflektive ( mbulese

kapele, mengore)
Copë 1,700 - - 700 2,400

7 Jelek me Vizibilitet te lartë Copë 1,000 600 1,600
8 Dorashka motoçiklisti pol

rrugore
Palë 1,100 200 - 1,600 2,900

9 Bluze pambuku 3 kopsa, me
menge te gjata pol rrugore

Copë - 1,650 1,490 1,600 4,740

b. Uniforma e veçantë verore për
punonjësit e policisë që kryejnë
shërbimin në plazhe,

-

1 Bluze pambuku 3 kopsa e bardhë Copë - 310 282 282 874
2 Pantallona doku ripstop te

shkurtra
Palë - 310 282 282 874

3 Kapele tip sport Copë - 310 282 282 874
d. Uniforma e veçantë për

Punonjësit e Policisë Patrulle e
Pergjithshme. (Uniformë
dimërore dhe verore)

-

1 Kostumi dimeror (xhup,
pantallona, 2 kapele sport)

Komplet - 2,080 - - 2,080

2 Pantallona doku ripstop vere Palë - 4,200 4,200 2,080 10,480
3 Bluza pambuku me 3 kopsa me Copë - 4,200 4,200 2,080 10,480
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mengë të shkurtera
4 Jelek me Vizibilitet te larte Copë 2,500 - - 2,500 5,000
5 Bluze pambuku me 3 kopsa me

mënge te gjata
Copë - 4,200 4,200 4,200 12,600

e. Uniforma e veçantë për
Punonjësit e Policisë Seksioni i
Forcës së Posaçme
SHQIPONJA dhe të Njësisë së
Ndërhyrjes së Patrullave me
Motoçikleta. (Uniformë
dimërore dhe verore)

-

1 Kostumi motociklisti (xhup,
pantallona, 2 kapele sport)

Komplet - 332 - - 332

2 Pantallona doku ripstop vere Palë - 664 600 600 1,864
3 Bluza pambuku me 3 kopsa me

mengë të shkurtëra
Copë - 650 600 600 1,850

4 Jelek me Vizibilitet te lartë Copë 350 - - 350 700
5 Bluze pambuku me 3 kopsa me

mengë të gjata
Copë - 600 600 600 1,800

V Uniforma për punonjësit e
Policisë të Mjeteve Ujore:

-

1 Jelek shpëtimi (Mjete ujore) Copë 100 - 100 - 200
VI Uniforma e Prezantimit të

Policisë së Hetimit të Krimit:
-

1 Jelek prezantues policia e hetimit
te krimit

Copë 1,500 - - 1,750 3,250

2 Kapele doku prezantuese per
hetimin e krimit

Copë 1,500 - - 1,750 3,250

VII Uniforma ceremoniale -
1 Rrip ceremoniali Copë 250 - - 100 350
2 Kemishe ceremoniale me menge

te gjata, meshkuj
Copë 6,000 4,000 - 2,000 12,000

3 Kemishe ceremoniale me menge
te gjata, femra

Copë 2,000 1,000 - 1,500 4,500

4 Dorashka ceremoniale Copë 600 - - 200 800
5 Kordone supi nga Inspektor -

kryekomisar
Copë - - - 200 200

6 Kordon ceremoniali supi nga
Drejtues - Drejtiues i Pare

Copë - - - 30 30

7 Kordone cermoniale supi
Drejtues i Lartë deri Drejtues
Madhor

Copë - - - 14 14

8 Kordone cermoniale kapele
Inspektor - Kryekomisar

Copë - - - 200 200

9 Kordon cermoniali kapele
Drejtues - Drejtues i Parë

Copë - - - 30 30

10 Kordon cermoniali kapele
Drejtues i lartë - Drejtues
Madhor

Copë - - - 14 14

VIII Uniforma prezantuese per -
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zyrat e pritjes qytetareve
1 Kostum civil per meshkuj

(xhakete, pantallona) zyrat e
qytetareve

Komplet 8 7 7 7 29

2 Kostum civil per femra (xhakete,
fund )

Komplet 70 64 64 64 262

3 Shall per femra Copë 140 - - - 140
4 Kemisha me m/gjata civile,

Meshkuj
Copë 25 21 21 21 88

5 Kemisha me m/gjata civile,
femra

Copë 210 192 192 192 786

6 Kemisha me menge te shkurtera
civile, meshkuj

Copë 65 21 21 21 128

7 Kemisha me menge te shkurtera
civile, femra

Copë 210 192 192 192 786

IX GRADAT Policise se Shtetit -
a. Grada tubolare spaleti

sherbimi
-

1 Grada tubolare spaleti sherbimi
"Inspektor"

Palë - - 12,000 - 12,000

2 Grada tubolare spaleti sherbimi
"Inspektor i dytë"

Palë - - 3,500 - 3,500

3 Grada tubolare spaleti sherbimi
"Inspektor i parë"

Palë - - 3,000 - 3,000

4 Grada tubolare spaleti sherbimi
"NENKOMISAR"

Palë - - 5,000 - 5,000

5 Grada tubolare spaleti sherbimi
"KOMISAR"

Palë - - 1,850 - 1,850

6 Grada tubolare spaleti sherbimi
"KRYEKOMISAR"

Palë - - 1,500 - 1,500

7 Grada tubolare spaleti sherbimi
"DREJTUES"

Palë - - 450 - 450

8 Grada tubolare spaleti sherbimi
"Drejtues i Pare

Palë - - 160 - 160

9 Grada tubolare spaleti sherbimi
"Drejtuesi Larte

Palë - - 25 - 25

10 Grada tubolare spaleti sherbimi
"Drejtues Madhor

Palë - - 6 - 6

b. Gradat CEREMONIALE -
1 Grada tubolare spaleti

ceremoniale "Inspektor"
Palë - - - 300 300

2 Grada tubolare spaleti
ceremoniale "Inspektori dytë"

Palë - - - 200 200

3 Grada tubolare spaleti
ceremoniale "Inspektor i parë"

Palë - - - 200 200

4 Grada tubolare spaleti
ceremoniale "Nënkomisar"

Palë - - - 100 100

5 Grada tubolare spaleti
ceremoniale "Komisar"

Palë - - - 100 100

6 Grada tubolare spaleti Palë - - - 100 100
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ceremoniale "Kryekomisar"
7 Grada tubolare spaleti

ceremoniale "Drejtues"
Palë - - - 100 100

8 Grada tubolare spaleti
ceremoniale "Drejtuesi Parë"

Palë - - - 100 100

9 Grada tubolare spaleti
ceremoniale "Drejtues Lartë"

Palë - - - 20 20

10 Grada tubolare spaleti cerem
"Drejtues Madhor"

Palë - - - 6 6

c Gradat e vogla te gjoksit -
1 Grade e vogel gjoksi "Inspektor" Copë - - 12,000 900 12,900
2 Grade e vogel gjoksi "Inspektor i

dytë"
Copë - - 3,500 - 3,500

3 Grade e vogel gjoksi "Inspektor i
parë"

Copë - - 3,000 - 3,000

4 Grade e vogel gjoksi
"Nënkomisar"

Copë - - 5,000 250 5,250

5 Grade e vogel gjoksi "Komisar" Copë - - 1,850 - 1,850
6 Grade e vogel gjoksi

"Kryekomisar"
Copë - - 1,500 - 1,500

7 Grade e vogel gjoksi "Drejtues" Copë - - 450 - 450
8 Grade e vogel gjoksi "Drejtues i

Parë"
Copë - - 160 - 160

9 Grade e vogel gjoksi "Drejtues i
Lartë"

Copë - - 25 - 25

10 Grade e vogel gjoksi "Drejtues
Madhor"

Copë - - 6 - 6

X Stema, Shenjat e Policise se
Shtetit

-

1 Stema e policise se Shtetit Copë - - 30,000 900 30,900
2 Shenja e krahut POLICIA E

RENDIT
Copë - - 10,000 - 10,000

3 Shenja e krahut SHQIPONJA Copë - - 1,000 - 1,000
4 Shenja e krahut POLICIA

RRUGORE
Copë - - 2,300 - 2,300

5 Shenja e krahut POLICIA
KUFITARE

Copë - - 5,000 - 5,000

6 Shenja e krahut "RENEA" Copë - - 500 - 500
7 Shenja e krahut FNSH Copë - - 1,600 - 1,600
8 Shenje supi sherbimi

kursanti/studenti
Palë - - 600 600 1,200

9 Shenje gjoksi kursanti/studenti Copë - - 600 600 1,200
10 Shenje Gjoksi Mbiemri Copë - - 2,000 - 2,000
11 Shenja gjoksi numer RMIS Copë - - 30,000 900 30,900
12 Logo e Policisë së Shtetit Copë - - 900 - 900
XI Këpucë
1 Këpucë ceremoniale për meshkuj Palë 198 - 198 - 396
2 Këpucë ceremoniale për femra Palë 22 - 22 - 44
3 Këpucë dimërore për femra dhe

meshkuj
Palë 9,460 5,000 5,000 8,600 28,060
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4 Këpucë verore për meshkuj Palë - 5,000 4,600 4,600 14,200
5 Këpucë verore për femra Palë - 600 600 600 1,800
6 Këpucë taktike dimërore Palë 11,550 1,200 1,200 6,000 19,950
7 Këpucë taktike për patrullë në

plazhe
Palë - 250 250 250 750

8 Këpucë taktike verore me qafa Palë 1,320 1,100 1,100 1,200 4,720
9 Këpucë taktike verore për

strukturat e veçanta
Palë - 2,600 2,600 2,600 7,800

BËHET:

Sasia e pritshme e artikujve të uniformës që kërkohen:

Nr. Artikujt e Uniformës

Njësia

matëse

Sasia e

pritshme (në

total)

I Uniforma bazë  

1 Xhup shërbimi (3/4)(me veshje të ngrohtë) Copë 1,000

2 Xhup shërbimi (me veshje të ngrohtë) Copë 13,500

3 Kostum uniforme / meshkuj (1 Xhaketë, 2 pantallona, 2

kapele)

Komplet 15,500

4 Kostum uniforme/femra (1 Xhaketë, 1 pantallona, 1 fund, 2

kapele)

Komplet 2,500

5 Pulovër e trikotuar jakë “V” Copë 7,500

6 Këmishë me mënge të gjata meshkuj Copë 28,000

7 Këmishë me mënge të gjata femra Copë 5,000

8 Kravatë blu uniforme Copë 18,500

9 Rrip pantalloni Copë 11,700

10 Rrip multifunksional Copë 6,000

11 Jelek multifunksional Copë 4,000

12 Mushama shiu Copë 6,500

13 Dorashka lëkure Palë 8,500

14 Pulover e trikotuar me jake rrumbullake Copë 4,500

15 Pulover e trikotuat me jake 1/2 golf Copë 6,000

16 Kapuç leshi Copë 4,000

II UNIFORMA VERORE

1 Pantallona vere meshkuj Palë 25,000

2 Pantallona vere femra Palë 4,500

3 Fund per femra Copë 4,500

4 Pantallona vere rip stop per Rep N.SH Palë 5,000

5 Këmishë me mëngë të shkurtra, për meshkuj Copë 33,000

6 Këmishë me mëngë të shkurtra, për femra Copë 9,000

7 Bluzë me 3 kopsa, me mëngë të shkurtra për meshkuj Copë 30,000

8 Bluzë me 3 kopsa, me mëngë të shkurtra për femra Copë 6,000

9 Kapele verore meshkuj Copë 15,000

10 Kapele verore femra Copë 4,000



23

III UNIFORMA PËR STËRVITJE E SHËRBIME

1 Kostum rip-stop taktik (Xhaketë, pantallona+2 kapele) Komplet 12,000

2 Kemishe blu me menge te shkurtera Palë 12,000

3 Bluzë jakë rrumbullakët m/ gjata Copë 20,000

4 Bluzë jakë rrumbullakët m/ shkurtra Copë 20,000

IV UNIFORMA TË VEÇANTA

a. Uniforma e Policisë Rrugore. Dimërore dhe verore

1 Kostumi motoçiklisti dimeror (xhup, pantallona, 2 kapele

sport)

Komplet 200

2 Kostumi dimeror (xhup, pantallona, 2 kapele sport) Komplet 600

3 Pantallona doku ripstop Palë 4,000

4 Bluze pambuku 3 kopsa, me menge te shkurtera pol rrugore Copë 4,000

5 Xhup me vizibilitete te lartë Copë 1,000

6 Aksesore reflektive ( mbulese kapele, mengore) Copë 1,000

7 Jelek me Vizibilitet te lartë Copë 1,000

8 Dorashka motoçiklisti pol rrugore Palë 500

9 Bluze pambuku 3 kopsa, me menge te gjata pol rrugore Copë 4,000

b. Uniforma e veçantë verore për punonjësit e policisë që

kryejnë shërbimin në plazhe,

1 Bluze pambuku 3 kopsa e bardhë Copë 400

2 Pantallona doku ripstop te shkurtra Palë 400

3 Kapele tip sport Copë 400

c. Uniforma e veçantë për Punonjësit e Policisë Patrulle e

Pergjithshme. (Uniformë dimërore dhe verore)

1 Kostumi dimeror (xhup, pantallona, 2 kapele sport) Komplet 2,000

2 Pantallona doku ripstop vere Palë 5,000

3 Bluza pambuku me 3 kopsa me mengë të shkurtera Copë 5,000

4 Jelek me Vizibilitet te larte Copë 4,000

5 Bluze pambuku me 3 kopsa me mënge te gjata Copë 5,000

ç. Uniforma e veçantë për Punonjësit e Policisë Seksioni i

Forcës së Posaçme SHQIPONJA dhe të Njësisë së

Ndërhyrjes së Patrullave me Motoçikleta. (Uniformë

dimërore dhe verore)

1 Kostumi motociklisti (xhup, pantallona, 2 kapele sport) Komplet 300

2 Pantallona doku ripstop vere Palë 1,500

3 Bluza pambuku me 3 kopsa me mengë të shkurtëra Copë 1,500

4 Jelek me Vizibilitet te lartë Copë 700

5 Bluze pambuku me 3 kopsa me mengë të gjata Copë 1,500

V Uniforma për punonjësit e Policisë të Mjeteve Ujore:

1 Jelek shpëtimi (Mjete ujore) Copë 100

VI Uniforma e Prezantimit të Policisë së Hetimit të Krimit:

1 Jelek prezantues policia e hetimit te krimit Copë 2,000

2 Kapele doku prezantuese per hetimin e krimit Copë 2,000

VII Uniforma ceremoniale
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1 Rrip ceremoniali Copë 100

2 Kemishe ceremoniale me menge te gjata, meshkuj Copë 9,000

3 Kemishe ceremoniale me menge te gjata, femra Copë 3,500

4 Dorashka ceremoniale Copë 100

5 Kordone supi nga Inspektor - kryekomisar Copë 100

6 Kordon ceremoniali supi nga Drejtues - Drejtiues i Pare Copë 30

7 Kordone cermoniale supi Drejtues i Lartë deri Drejtues

Madhor

Copë 12

8 Kordone cermoniale kapele Inspektor - Kryekomisar Copë 100

9 Kordon cermoniali kapele Drejtues - Drejtues i Parë Copë 30

10 Kordon cermoniali kapele Drejtues i lartë - Drejtues Madhor Copë 20

VIII Uniforma prezantuese per zyrat e pritjes qytetareve

1 Kostum civil per meshkuj (xhakete, pantallona) zyrat e

qytetareve

Komplet 25

2 Kostum civil per femra (xhakete, fund ) Komplet 250

3 Shall per femra Copë 100

4 Kemisha me m/gjata civile, Meshkuj Copë 75

5 Kemisha me m/gjata civile, femra Copë 750

6 Kemisha me menge te shkurtera civile, meshkuj Copë 75

7 Kemisha me menge te shkurtera civile, femra Copë 750

IX GRADAT Policise se Shtetit

a. Grada tubolare spaleti sherbimi

1 Grada tubolare spaleti sherbimi "Inspektor" Palë 100

2 Grada tubolare spaleti sherbimi "Inspektor i dytë" Palë 100

3 Grada tubolare spaleti sherbimi "Inspektor i parë" Palë 100

4 Grada tubolare spaleti sherbimi "NENKOMISAR" Palë 100

5 Grada tubolare spaleti sherbimi "KOMISAR" Palë 100

6 Grada tubolare spaleti sherbimi "KRYEKOMISAR" Palë 100

7 Grada tubolare spaleti sherbimi "DREJTUES" Palë 100

8 Grada tubolare spaleti sherbimi "Drejtues i Pare Palë 100

9 Grada tubolare spaleti sherbimi "Drejtuesi Larte Palë 20

10 Grada tubolare spaleti sherbimi "Drejtues Madhor Palë 6

b. Gradat CEREMONIALE

1 Grada tubolare spaleti ceremoniale "Inspektor" Palë 100

2 Grada tubolare spaleti ceremoniale "Inspektori dytë" Palë 100

3 Grada tubolare spaleti ceremoniale "Inspektor i parë" Palë 100

4 Grada tubolare spaleti ceremoniale "Nënkomisar" Palë 100

5 Grada tubolare spaleti ceremoniale "Komisar" Palë 100

6 Grada tubolare spaleti ceremoniale "Kryekomisar" Palë 100

7 Grada tubolare spaleti ceremoniale "Drejtues" Palë 100

8 Grada tubolare spaleti ceremoniale "Drejtuesi Parë" Palë 100

9 Grada tubolare spaleti ceremoniale "Drejtues Lartë" Palë 20

10 Grada tubolare spaleti cerem "Drejtues Madhor" Palë 6

c Gradat e vogla te gjoksit
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1 Grade e vogel gjoksi "Inspektor" Copë 100

2 Grade e vogel gjoksi "Inspektor i dytë" Copë 100

3 Grade e vogel gjoksi "Inspektor i parë" Copë 100

4 Grade e vogel gjoksi "Nënkomisar" Copë 100

5 Grade e vogel gjoksi "Komisar" Copë 100

6 Grade e vogel gjoksi "Kryekomisar" Copë 100

7 Grade e vogel gjoksi "Drejtues" Copë 100

8 Grade e vogel gjoksi "Drejtues i Parë" Copë 100

9 Grade e vogel gjoksi "Drejtues i Lartë" Copë 21

10 Grade e vogel gjoksi "Drejtues Madhor" Copë 6

X Stema, Shenjat e Policise se Shtetit

1 Stema e policise se Shtetit Copë 100

2 Shenja e krahut POLICIA E RENDIT Copë 100

3 Shenja e krahut SHQIPONJA Copë 100

4 Shenja e krahut POLICIA RRUGORE Copë 100

5 Shenja e krahut POLICIA KUFITARE Copë 100

6 Shenja e krahut "RENEA" Copë 100

7 Shenja e krahut FNSH Copë 100

8 Shenje supi sherbimi kursanti/studenti Palë 100

9 Shenje gjoksi kursanti/studenti Copë 100

10 Shenje Gjoksi Mbiemri Copë 100

11 Shenja gjoksi numer RMIS Copë 100

12 Logo e Policisë së Shtetit Copë 100

XI Këpucë

1 Këpucë ceremoniale për meshkuj Palë 396

2 Këpucë ceremoniale për femra Palë 44

3 Këpucë dimërore për femra dhe meshkuj Palë 28,060

4 Këpucë verore për meshkuj Palë 14,200

5 Këpucë verore për femra Palë 1,800

6 Këpucë taktike dimërore Palë 19,950

7 Këpucë taktike për patrullë në plazhe Palë 750

8 Këpucë taktike verore me qafa Palë 4,720

9 Këpucë taktike verore për strukturat e veçanta Palë 7,800

***

Përsa më sipër, njoftojmë se në zbatim të pikës 2/1 të nenit 42 të Ligjit nr.9643 datë 20.11.2006
“Për prokurimin Publik”, i ndryshuar, afati kohor për dorëzimin dhe hapjen e kërkesave për
pjesëmarrje (Faza I - Parakualifikimi), shtyhet si vijon:

4.3 Afati kohor për dorëzimin e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje: 
Data: 05/11/2019 (dd/mm/vvvv) Ora: 10:00
Vendi: www.app.gov.al

http://www.app.gov.al


26

Kur oferta kërkohet të paraqitet me mjete elektronike operatorët ekonomikë duhet të dorëzojnë
ofertën në mënyrë elektronike në faqen zyrtare të APP-së www.app.gov.al .

4.4 Afati kohor për hapjen e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje: 
Data: 05/11/2019 (dd/mm/vvvv) Ora: 10:00
Vendi: www.app.gov.al ; Agjencia e Blerjeve të Përqendruara në Ministrinë e Brendshme, Tiranë.

Hapja e ofertave do të bëhet në faqen zyrtare të internetit www.app.gov.al, si dhe pranë Agjencisë
së Blerjeve të Përqendruara, Ministria e Brendshme, Sheshi Skënderbej, nr. 3, Tiranë.

***

Gjithashtu, sqarojmë të gjithë operatorët ekonomik të interesuar, se për shkak të disa ndryshimeve /
modifikimeve në dokumentat e tenderit sipas Shtojcës nr.1 datë 15.10.2019 të publikuar nga organi
qendror blerës, për lehtësimin e punës së operatorëve ekonomik në evidentimin e ndryshimeve /
modifikimeve, organi qendror blerës ka publikuar edhe dokumentat :
“Dokumentat e Tenderit - të ndryshuara” në të cilin janë reflektuar të gjitha ndryshimet / modifikimet
e bëra sipas Shtojcës nr.1 të datës 15.10.2019, si dhe dokumentat : “Aneksi nr.1 - i ndryshuar –
Kostume”, “Aneksi nr.2 - i ndryshuar - Këmisha” , “Aneksi nr.3 - i ndryshuar - Materiale doku”,
“Aneksi nr.4 - i ndryshuar - Trikotazhe”, “Aneksi nr.5 - i ndryshuar - Xhupat”, “Aneksi nr.6 - i
ndryshuar - Aksesorë”, “Aneksi nr.7 - i ndryshuar - Këpucë”, “Aneksi nr.8 - i ndryshuar - Grada,
Shenja, Stema”, “Aneksi nr.9 - i ndryshuar - Sistemi Elektronik i Shpërndarjes” me skicimet,
parametrat teknik, specifikimet e materialeve dhe termat e referencës, të ndryshuara / modifikuara.

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

