
SHTOJCE NR. 1

“Për modifikimin e dokumenteve të tenderit për procedurën e prokurimit,
“Procedurë e hapur mbi kufirin e lartë monetar” me objekt “Blerje uniforma për Policinë

e Shtetit dhe aksesorë që e plotësojnë”

Në zbatim të pikës 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, autoriteti kontraktor, për procedurën e prokurimit “Procedurë e
hapur mbi kufirin e lartë monetar” me objekt “Blerje uniforma për Policinë e Shtetit dhe
aksesorë që e plotësojnë” me fond limit 908,973,900 (nëntëqind e tetë milion e nëntëqind e
shtatëdhjetë e tre mijë e nëntëqind) lekë pa TVSH, hartoi këtë shtojcë për ndryshim dhe sqarim
të dokumenteve standarde të tenderit, si më poshtë:

Në dokumentet e tenderit, bëhen ndryshimet si më poshtë:

I. Tek njoftimi i kontratës, seksioni 2.8

ISHTE:

2.8 Përshkrim i shkurtër i kontratës:

1. Fondi limit total: 908,973,900 (nëntëqind e tetë milion e nëntëqind e shtatëdhjetë e tre
mijë e nëntëqind) lekë pa TVSH.

1.1 Fondi i përllogaritur për vitin buxhetor 2018 është në vlerën prej 201,501,700
(dyqind e një milion e pesëqind e një mijë e shtatëqind) lekë pa TVSH.

2. Burimi i Financimit: Buxheti i Shtetit. Fiancim 3(tre) vjecar 2018-2019-2020.

3. Objekti i kontratës: “Blerje uniforma për Policinë e Shtetit dhe aksesorë që e plotësojnë”
për vitet 2018-2019-2020.

BËHET:

2.8 Përshkrim i shkurtër i kontratës:

1. Fondi limit total: 908,973,900 (nëntëqind e tetë milion e nëntëqind e shtatëdhjetë e tre
mijë e nëntëqind) lekë pa TVSH.

1.1 Fondi i përllogaritur për vitin buxhetor 2018 është në vlerën prej 201,501,700
(dyqind e një milion e pesëqind e një mijë e shtatëqind) lekë pa TVSH.

2. Burimi i Financimit: Buxheti i Shtetit. Fiancim 3(tre) vjecar 2018-2019-2020.

3. Objekti i kontratës: “Blerje uniforma për Policinë e Shtetit dhe aksesorë që e plotësojnë”
për vitet 2018-2019-2020.



Procedura e prokurimit është parashikuar të realizohet për një periudhe trevjeçare, për
arsyet e mëposhtme:

1. Artikujt e Uniformës së Policisë së Shtetit nuk janë produkte të cilat mund të gjenden
lehtësisht në treg, por ato kanë specifikime teknike të detajuara sipas një albumi të
miratuar me VKM nr. 55 datë 27.01.2016.

2. Planifikimet për prodhimin dhe furnizimin me uniforme duhet të bëhen të paktën gjashtë
muaj në avancë.

3. Nisur nga afatet procedurale, për realizimin e procedurave të prokurimit në rastin e
procedurës së hapur, koha që mbetet brenda një viti buxhetor, nuk është e mjaftueshme
për të realizuar prodhimin e këtyre uniformave dhe për të mbuluar furnizimin me
uniforme sipas sezoneve pranvere – vere, vjeshte – dimër.

4. Për shkak te natyrës dhe funksionalitetit të uniformes, si lënda e parë, modelimi, ashtu
dhe konfeksionimi i tyre, kërkon kohë të gjatë për realizim.

II. Tek Shtojca 9, Kriteret e përgjithshme të pranimit/kualifikimit, hiqet pika 2.1, në
kriteret e veçanta të kualifikimit:

2.1. Kapaciteti ligjor/profesional i operatorëve ekonomikë:

1. Operatori ekonomik duhet te ketë të përfshirë në objektin e aktivitetit të tij tregtar edhe
objektin e kontratës, pra prodhimin e veshjeve.

Për të vërtetuar këtë pikë, operatori ekonomik duhet të paraqesë një dokument zyrtar
(Ekstraktin tregetar ose Ekstraktin historik), të subjektit të leshuar nga Qendra
Kombëtare e Biznesit (QKB).

Pika e 3 e kapacitetit teknik:

ISHTE:

3. Operatori ekonomik duhet të deklarojë zyrtarisht dhe të dokumentojë sipas formave
ligjore, të gjitha asetet teknike të prodhimit që do të verë në dispozicion apo që mund ti
vihen në dispozicion operatorit ekonomik për prodhimin e uniformës së Policisë së
Shtetit. Operatori ekonomik duhet që të garantojë prodhimin në kohë të uniformës, sipas
sasisë që do të prokurohen.

o Asetet teknike duhet të përfshijnë:
a. Ambientet e prodhimit, në pronësi apo në forma të tjera ligjore të posedimit. Dokumenti që
duhet të paraqitet nga kompania duhet të jetë i shoqëruar me planimetrinë e fabrikës, të ndarë
sipas organizimit të biznesit. Planimetritë e ambientit të prodhimit duhet të jenë të hartuara nga
inxhinierë të licensuar. Operatori ekonomik duhet të disponojë ambientet ku do të zhvillojë
aktivitetin e tij projektues dhe prodhues ku të përmbajë minimalisht nga 1 (një) nga këto
ambiente prodhimi:

 magazina të lëndës së parë dhe aksesorëve - minimalisht 1 ( një)



 zyra - ambiente projektimi dhe zhvillimi të modeleve - minimalisht 1 ( një)
 repart shtrimi dhe prerjeje - minimalisht 1 ( një)
 repart qepjeje - minimalisht 1 ( një)
 ambiente për paketim dhe ambalazhim - minimalisht 1 ( një)
 magazina të produkteve të gatshme - minimalisht 1 ( një).

BËHET:

3. Operatori ekonomik duhet të deklarojë zyrtarisht dhe të dokumentojë sipas formave
ligjore, të gjitha asetet teknike të prodhimit që do të verë në dispozicion apo që mund ti
vihen në dispozicion operatorit ekonomik për prodhimin e uniformës së Policisë së
Shtetit. Operatori ekonomik duhet që të garantojë prodhimin në kohë të uniformës, sipas
sasisë që do të prokurohen.

o Asetet teknike duhet të përfshijnë:
a. Ambientet e prodhimit, në pronësi apo në forma të tjera ligjore të posedimit. Dokumenti që
duhet të paraqitet nga kompania duhet të jetë i shoqëruar me planimetrinë e fabrikës, të ndarë
sipas organizimit të biznesit. Operatori ekonomik duhet të disponojë ambientet ku do të zhvillojë
aktivitetin e tij projektues dhe prodhues ku të përmbajë minimalisht nga 1 (një) nga këto
ambiente prodhimi:

 magazina të lëndës së parë dhe aksesorëve - minimalisht 1 ( një)
 zyra - ambiente projektimi dhe zhvillimi të modeleve - minimalisht 1 ( një)
 repart shtrimi dhe prerjeje - minimalisht 1 ( një)
 repart qepjeje - minimalisht 1 ( një)
 ambiente për paketim dhe ambalazhim - minimalisht 1 ( një)
 magazina të produkteve të gatshme - minimalisht 1 ( një).

Pika 3 gërma c, e Kapacitetit teknik

ISHTE:

c. Sistemin CAD (software inxhinierik i fushës së modelimit të veshjeve) që do të përdorë për
realizimin në kohë dhe me cilësi të shablloneve të modeleve të uniformës

BËHET:

c. Sistemin CAD (software inxhinierik i fushës së modelimit të veshjeve) që do të përdorë për
realizimin në kohë dhe me cilësi të shablloneve të modeleve të uniformës

Për të vërtetuar këtë pikë, operatori ekonomik duhet të paraqesë:

c.1 Deklaratë nga operatori ekonomik se disponon sistemin CAD (software inxhinierik i
fushës së modelimit të veshjeve) ku të specifikojë programin që do të përdorë dhe versionin e tij.



III. Tek Shtojca 12, “SASIA DHE GRAFIKU I LËVRIMIT”, afatet e lëvrimit:

ISHTE:

AFATI I LËVRIMIT

 Afati i lëvrimit të artikujve të uniformës do të jetë si më poshtë:

- Për vitin 2018:

Afati i lëvrimit nga lidhja e
kontratës

Lista e artikujve

30 ditë

Kravatë blu uniforme
Rrip pantalloni
Dorashka lëkure

Dorashka motoçiklisti policia rrugore
Jelek shpëtimi (Mjete ujore)

Jelek prezantues policia e hetimit te krimit
Kapele doku prezantuese per hetimin e krimit

Rrip ceremoniali
Dorashka te bardha ceremoniale

60 ditë

Pulovër e trikotuar jakë “V”

Këmishë bojë qielli me mëng të gjata
meshkuj

Këmishë bojë qielli me mëng të gjata femra
Bluze pambuku 3 kopsa, me menge te gjata

(policia rrugore, shqiponjat)
Pulover leshi e trikotuar veshje e ngrohte,
(Policia rrugore; Patrulla e Pergjithshme;

Shqiponjat)
Kostum ceremoniali, per trupen ceremoniale

( si kostumi i uniformes)
Kemishe e bardhe ceremoniale me menge te

gjata, meshkuj
Kemishe e bardhe ceremoniale me menge te

gjata, femra
Xhup shërbimi (3/4)(me veshje të ngrohtë)

Xhup shërbimi (me veshje të ngrohtë)

Kostum uniforme për femra (1 Xhaketë, 1
palë pantallona, 1 fund, 2 kapele)

Mushama shiu

Bluze pambuku me 3 kopsa me menge te
gjata Patrulle e Pergjithshme

100 ditë Kostum uniforme për meshkuj (1 Xhaketë, 2
palë pantallona, 2 kapele)



- Për vitin 2019 afati i lëvrimit duhet të jetë brenda datës 15 Prill 2019 dhe brenda
datës 2 Shtator 2019.

- Për vitin 2020 afati i lëvrimit duhet të jetë brenda datës 15 Prill 2020 dhe brenda
datës 2 Shtator 2020.

Autoriteti Kontraktor do të pranojë lëvrimin e pjesshëm të artikujve për shkak të emergjencave
sipas sezoneve të prodhimit pranverë - verë, vjeshtë-dimër, të cilat do të caktohen në momentet e
lidhjes së kontratës me operatorët.

 Lëvrimi i uniformave do të bëhet nga kontraktori në magazinat e Autoritetit Kontraktor.
 Operatori ekonomik fitues duhet të paraqesë në momentin e lidhjes së kontratës një plan

prodhimi të çdo objekti të ofertuar, duke ju referuar raportit të kapaciteteve teknike,
kapacitete njerëzore dhe afatit të lëvrimit.

BËHET:

Afati i lëvrimit të artikujve të uniformës do të jetë si më poshtë:

Për vitin 2018

Afati i lëvrimit nga
lidhja e kontratës

Lista e artikujve Sasia
( copë / palë/
komplete)

Jo më vonë se 30 ditë

Kravatë blu uniforme 5250
Rrip pantalloni 1000
Dorashka lëkure 1000
Dorashka motoçiklisti policia rrugore 137
Jelek shpëtimi (Mjete ujore) 176
Jelek prezantues policia e hetimit te krimit 1186
Kapele doku prezantuese per hetimin e krimit 1186
Rrip ceremoniali 21
Dorashka te bardha ceremoniale 21

Jo më vonë se 60 ditë

Pulovër e trikotuar jakë “V” 2530

Këmishë bojë qielli me mëng të gjata meshkuj 5250

Këmishë bojë qielli me mëng të gjata femra 533

Bluze pambuku 3 kopsa, me menge te gjata (policia
rrugore, shqiponjat)

2459

Pulover leshi e trikotuar veshje e ngrohte, (Policia
rrugore; Patrulla e Pergjithshme; Shqiponjat)

3337

Kostum ceremoniali, per trupen ceremoniale ( 1 xhakete,
2 pale pantallona, 2 kapele)

21

Kemishe e bardhe ceremoniale me menge te gjata,
meshkuj

32

Kemishe e bardhe ceremoniale me menge te gjata, femra 11

Xhup shërbimi (3/4)(me veshje të ngrohtë) 52
Xhup shërbimi (me veshje të ngrohtë) 315
Kostum uniforme për femra (1 Xhaketë, 1 palë
pantallona, 1 fund, 2 kapele)

315

Mushama shiu 1500

Bluze pambuku me 3 kopsa me menge te gjata Patrulle e
Pergjithshme

4216

Jo më vonë se 100 ditë Kostum uniforme për meshkuj (1 Xhaketë, 2 palë 4338



pantallona, 2 kapele)

Për vitin 2019

Afati i lëvrimit Lista e artikujve Sasia
( copë / palë/
komplete)

Jo më vonë se 15 Prill 2019

Rrip multifunksional 207
Jelek multifunksional 945
Pantallona vere meshkuj 1050
Pantallona vere femra 105
Fund per femra 105
Këmishë bojë qielli me mëngë të shkurtra, për meshkuj 10,498
Këmishë bojë qielli me mëng të shkurtra, për femra 1050
Bluzë blu pambuku me 3 kopsa, me mëng të shkurtra per
meshkuj 586
Bluzë blu pambuku me 3 kopsa, me mëng të shkurtra per
femra 210
Bluzë pambuku, jakë rrumbullakët m/ shkurtra 1777
Kapele tip sport 888
Pantallona doku ripstop vere policia rrugore 1963
Bluze pambuku 3 kopsa, me menge te shkurtera policia
rrug 2940
Jelek fosforishent 1963
Kapele tip sport, pol rrugore 1963
Bluze pambuku 3 kopsa e bardhe 494
Pantallona doku ripstop te shkurtra 494
Kapele tip sport, plazhe 494
Pantallona doku ripstop vere, rendi 4200
Bluza pambuku me 3 kopsa me menge te shkurtera, rendi 6300
Kapele tip sport, rendi 4200
Kapele tip sport, Shqiponjat 494
Pantallona doku ripstop vere, Shqiponjat 466
Bluza pambuku me 3 kopsa me menge te shkurtera,
Shqiponjat 788
Kostum civil (xhakete, fund + shall per femra) 65
Kostum civil (xhakete, pantallona meshkuj) 11
Kemisha me m/gjata civile, zyrat e pritjes femra 211
Kemisha me m/gjata civile, zyrat e pritjes meshkuj 32
Kravate per meshkuj 11
Kostum uniforme për meshkuj (1 Xhaketë, 2 palë
pantallona, 2 kapele) 5245
Kostum uniforme për femra (1 Xhaketë, 1 palë pantallona,
1 fund, 2 kapele) 53
Kostum doku rip stop stërvitje (Xhaketë, pantallona). 500

Jo më vonë se 2 Shtator
2019

Xhup shërbimi (me veshje të ngrohtë) 315
Këmishë bojë qielli me mëng të gjata meshkuj 10498
Këmishë bojë qielli me mëngë të gjata femra 1470
Kravatë blu uniforme 586

Kostum doku rip stop stërvitje (Xhaketë, pantallona). 414
Bluzë pambuku, jakë rrumbullakët m/ gjata 1776
Kostumi motoçiklisti dimeror (xhup, pantallona) , Policia

32



Rrugore

Kostumi dimeror (xhup, pantallona), policia Rrugore 32
Xhup me vizibilitet te larte 945
Bluze pambuku 3 kopsa, me menge te gjata policia rrugore 1963
Kostumi dimeror (xhup, pantallona ), rendi 1937

Bluze pambuku me 3 kopsa me menge te gjata Rendi 4200
Kostumi motociklisti (xhup, pantallona) Shqiponjat 237
Bluze pambuku me 3 kopsa me menge te gjata, Shqiponjat 494

Për vitin 2020

Afati i lëvrimit Lista e artikujve
Sasia

( copë / palë/
komplete)

Jo më vonë se 15 Prill 2020

Rrip multifunksional 53
Jelek multifunksional 120
Pantallona vere meshkuj 3724
Pantallona vere femra 210
Fund per femra 210
Këmishë bojë qielli me mëngë të shkurtra, për meshkuj 10480
Këmishë bojë qielli me mëng të shkurtra, për femra 1050
Bluzë blu pambuku me 3 kopsa, me mëngë të shkurtra për
meshkuj 5245
Bluzë blu pambuku me 3 kopsa, me mëng të shkurtra per
femra 436
Bluzë pambuku, jakë rrumbullakët m/ shkurtra 1777
Kapele tip sport 5936
Pantallona doku ripstop vere policia rrugore 1964
Bluze pambuku 3 kopsa, me menge te shkurtera policia
rrug 2945
Jelek fosforishent 1926
Kapele tip sport, pol rrugore 1964
Bluze pambuku 3 kopsa e bardhe 504
Pantallona doku ripstop te shkurtra 504
Kapele tip sport, plazhe 504
Pantallona doku ripstop vere, rendi 4196
Bluza pambuku me 3 kopsa me menge te shkurtera, rendi 6240
Kapele tip sport, rendi 4196
Kapele tip sport, Shqiponjat 493
Pantallona doku ripstop vere, Shqiponjat 494
Bluza pambuku me 3 kopsa me menge te shkurtera,
Shqiponjat 735
Jelek shpëtimi (Mjete ujore) 91
Jelek prezantues policia e hetimit te krimit 1185
Kapele doku prezantuese per hetimin e krimit 1185
Rrip ceremoniali 13
Këmishë e bardhë ceremoniale me mëngë të gjata meshkuj 25
Dorashka të bardha ceremoniale 42
Kostum uniforme për meshkuj (1 Xhaketë, 2 palë
pantallona, 2 kapele) 2174
Kostum uniforme për femra (1 Xhaketë, 1 palë pantallona,
1 fund, 2 kapele) 315
Kostum doku rip stop stërvitje (Xhaketë, pantallona). 3000



Jo më vonë se 2 Shtator
2020

Xhup shërbimi (3/4) (me veshje të ngrohtë) 53
Xhup shërbimi (me veshje të ngrohtë) 315
Këmishë bojë qielli me mëng të gjata meshkuj 10480
Këmishë bojë qielli me mëngë të gjata femra 1575
Kravatë blu uniforme 5240

Kostum doku rip stop stërvitje (Xhaketë, pantallona). 1368
Bluzë pambuku, jakë rrumbullakët m/ gjata 1777
Bluze pambuku 3 kopsa, me menge te gjata policia rrugore 1965
Pulovër leshi e trikotuar veshje e ngrohtë policia rrugore 975

Pulovër leshi e trikotuar veshje e ngrohtë rendi 2090
Pulovër leshi e trikotuar veshje e ngrohtë Shqiponjat 241
Bluze pambuku me 3 kopsa me menge te gjata Rendi 4196
Bluze pambuku me 3 kopsa me menge te gjata, Shqiponjat 493

AK do të pranojë lëvrimin e pjesshëm të artikujve për shkak të emergjencave sipas sezoneve të
prodhimit pranverë - verë, vjeshtë-dimër.

Në zbatim të pikës 2/1 të nenit 42 të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin Publik”,
(i ndryshuar), për procedurën e prokurimit “Procedurë e hapur mbi kufirin e lartë monetar” me
objekt “Blerje uniforma për Policinë e Shtetit dhe aksesorë që e plotësojnë”, afati kohor për
dorëzimin e ofertave, shtyhet për në datën 04.10.2018 ora 10:00.

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.

Njësia e prokurimit:

Flutura ÇEKREZI
Ing.Aurora MULLA
Ani OMURI

http://www.app.gov.al

