
 

     

MINISTRIA E BRENDSHME 

 AGJENCIA SHTETËRORE E PROKURIMEVE TË PËRQËNDRUARA 

 

 

Nr. _________Prot.        Tiranë, më __.___2023        

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT (PARAPRAK) 

21.02.2023 

Drejtuar: “UNIVERS PROMOTIONS” SH.P.K  

Kashar, Qafa e Kasharit, Mbikalimi i Rinasit, Tiranë 

 

Procedura e prokurimit/lotit: Loti 1: “Blerje uniforma sportive” 

 

Numri i procedurës: Loti 1:“Blerje uniforma sportive” marrëveshje kuadër, me një operator 

ekonomik, ku të gjitha kushtet janë të pëercaktuara, me afat të marreveshjes kuadër 24 (njëzetë e 

katër) muaj, me fond të marrëveshjes kuadër: 14,322,744 (katërmbëdhjetë milion e treqind e njëzet 

e dy mijë e shtatëqind e dyzet e katër) lekë (pa TVSH) me REF-48766-11-07-2022.  

 

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. “UNIVERS PROMOTIONS” SHPK                     K81324039M  

Vlera: 14,000,220 (katërmbëdhjetë milion e dyqind e njëzetë e dy) lekë pa TVSH 

2. “ARISA KONFEKSION”  SHPK                J61828068L   

Vlera: Nuk ka oferte ekonomike, pasi ne fazen e pare nuk ka pasur oferte ekonomike, vetem 

dokumentacionin teknik. 

3. “BOE GENTIAN SADIKU” PF dhe AN&RA SHPK        L42314005A, K12205001I  

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. “ARISA KONFEKSION”  SHPK                J61828068L   

Emri i plotë i shoqërisë                  Numri i NIPT-it       

 Arsyet e skualifikimit të OE : “ARISA KONFEKSION”  SHPK             



- Operatori ekonomik nuk plotëson pikën 31 dhe 3.2 , te Seksionit 3 “Seksioni 3: 

Informacione juridike, ekonomike, financiare dhe teknike” në DST, në lidhje me kushtin 

kushtin mbi afatin e vlefshmërisë së ofertës prej 150 ditë. Konkretisht referuar formularit 

të sigurimit të ofertës Nr.serie 38304 dt.26.11.2022 lëshuar , Konkretisht referuar 

dokumentit të paraqitur nga operatori ekonomik INTERSIG SHA përcaktohet se:“Ky 

sigurim është i vlefshëm për periudhën 150 ditë duke filluar nga data 30..11.2022”, rezulotn 

se afati i sigurimit të ofertës fillon nga data 30.11.2022 ndërkohë që në këtë fazë të 

procedurës nuk janë hapur ende ofertat si dhe faza e parakualifikimit është hapur më datë 

05.12.2022 Kushtëzimi që përmban formulari i sigurimi i ofertës të Arisa Konfeksion 

sh.p.k, ku nga kompania siguruese përcaktohet se afati 150 ditë fillon nga data 30.11.2022 

sjell si pasojë që afati i vlefshmërisë të sigurimit të ofertës të paraqitur, nuk është 150 ditë 

por një afat shumë më i shkurtër pasi afati llogaritet vetëm nga data kur hapen ofertat. Për 

këtë arsye dokumenti nuk plotëson kërkesat ligjore për kushtet e sigurimit të ofertës dhe 

ky dokument konsiderohet i parregullt/pasaktë .. 

- Për sa më sipër në bazë të paragrafit të fundit sipas Shtojcës 9 të DST ku përcaktohet se 

“Rastet e mosparaqitjes së një dokumenti, ose dokumente false dhe të pasakta, 

konsiderohen kushte për skualifikim”, KVO vendos se Arisa Konfeksion sh.p.k duhet të 

s’kualifikohet. 

2. “BOE GENTIAN SADIKU” PF dhe AN&RA SHPK        L42314005A, K12205001I   

Emri i plotë i shoqërisë                             Numri i NIPT-it            

 Arsyet e skualifikimit të OE : “BOE GENTIAN SADIKU PF dhe AN&RA” SHPK             

- Operatori Ekonomik nuk plotëson kërkesat e pikës 5/2 , te seksionit 2.3 “Kapaciteti teknik” 

të Kritereve të Vecanta të Kualifikimit në DST, pasi nuk ka paraqitur deklaratën e kërkuar 

“se stafi i angazhuar në këtë kontratë nuk do të jëtë i angzhuar në kontrata të tjera”. 

- Ofertuesi nuk plotëson pikën 8, te seksionit 2.3 “Kapaciteti teknik” të Kritereve të Vecanta 

të Kualifikimit në DST, në lidhje me detyrimin e për paraqitjen e fletë analizave për artikujt 

objekt i unifomës sportiv 

 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë “UNIVERS PROMOTIONS” 

SH.P.K me adresë: Kashar, Qafa e Kasharit, Mbikalimi i Rinasit, Tiranë, se oferta e paraqitur me 

vlerë totale prej 14,000,220 (katërmbëdhjetë milion e dyqind e njëzetë e dy) lekë pa TVSH  është 

identifikuar si fitues (paraprak) i procedurës së prokurimit. 

 

Njoftimi i Vlerësimit është bërë në datë 20.02.2023 

 

Ankesa për dokumentat e tenderit: JO 

 

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”. 


