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DREJTORIA E PËRGJITHSHME E OBJEKTEVE PUBLIKE 

TITULLARI AUTORITETIT KONTRAKTOR 

  

Nr.__________ prot.                                                                               Tiranë, më____, ____, 2022 

 

 

Shtojca 10  

 

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT 

 

Datë: 11.05.2022 

 

Drejtuar: SINANI TRADING sh.p.k me NIPT J64103483H me adresë; Fier, Lushnjë, Lagjja 

Xhevdet Nepravishta, Rruga Iliaz Ahmeti, magazinë një katëshe, pasuria nr.1957/3, pranë Fabrikës 

së Qumështit. 

 

Procedura e prokurimit/lotit: E hapur  

 

Numri i procedurës/referenca e Lotit: REF-25004-04-13-2022 

 

Përshkrimi i shkurtër i kontratës:  

 

Objekti: Blerje uniforma dhe veshje speciale 

 

Fondi limit: 10 833 279 (dhjetë milion e tetëqind e tridhjetë e tre mijë e dyqind e shtatëdhjetë e 

nëntë) lekë pa tvsh. 

 

Kohëzgjatja e kontratës: deri më 28.12.2022 

 

Publikimet e mëparshme (nëse është rasti): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]  

 

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: 
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1. Operatori ekonomik A.K.M ALBANIAN INVESTMENT GROUP sh.p.k me NIPT 

L72230026K me ofertë ekonomike 10 801 074 (dhjetë milion e tetëqind e një mijë e 

shtatëdhjetë e katër) lekë pa tvsh. 

2. Operatori ekonomik UNIVERS PROMOTIONS sh.p.k me NIPT K81324039M me 

ofertë ekonomike 9 514 780 (nëntë milion e pesëqind e katërmbëdhjetë mijë e shtatëqind e 

tetëdhjetë) lekë pa tvsh. 

3. Operatori ekonomik SINANI TRADING sh.p.k me NIPT J64103483H me ofertë 

ekonomike 10 795 845 (dhjetë milion e shtatëqind e nëntëdhjetë e pesë mijë e tetëqind e 

dyzet e pesë) lekë pa tvsh. 

 

 Nga pjesërmarrësit janë skualifikuar Ofertuesit e mëposhtëm: 

 

1) Gjatë shqyrtimit të ofertës së operatorit ekonomik A.K.M ALBANIAN INVESTMENT 

GROUP sh.p.k me NIPT L72230026K, Komisioni i Hapjes dhe Vlerësimit të Ofertave konstatoi 

se kriteret e veçanta dhe të përgjithshme sipas kërkesave të përcaktuara në dokumentat standarte 

të tenderit (DST) të cilat nuk i plotëson janë si më poshtë; 

 

1. Operatori ekonomik nuk plotëson pikën 2.1.1 tek Kriteret e Veçanta të Kualifikimit pasi nuk 

ka paraqitur çertifikatën ISO 9001 sipas kërkesave të DST. 

2. Operatori ekonomik nuk plotëson 2.3.1 tek Kriteret e Veçanta të Kualifikimit pasi nuk ka 

paraqitur dokumentacion për vërtetimin e kryerjes për furnizime të ngjashme sipas kërkesave 

në DST. 

3. Operatori ekonomik nuk plotëson 2.3.2 tek Kriteret e Veçanta të Kualifikimit pasi nuk ka 

paraqitur deklarata furnizimi apo autorizime prodhuesi për mallrat objekt prokurimi sipas 

kërkesave në DST. 

4. Operatori ekonomik nuk plotëson 2.3.3 tek Kriteret e Veçanta të Kualifikimit pasi nuk ka 

paraqitur katalogët/fragmente të katalogut ose skedat teknike të publikuara nën autoritetin e 

prodhuesit për produktin objekt të prokurimit për mallrat objekt prokurimi sipas kërkesave 

në DST. 

5. Operatori ekonomik nuk plotëson 2.3.5 tek Kriteret e Veçanta të Kualifikimit pasi nuk ka 

paraqitur Deklaratë Konformiteti CE ose Çertifikatë Konfirmiteti CE ose raporte testimi nga 

ente çertifikuese të akredituara për mallrat objekt prokurimi sipas kërkesave në DST. 

6. Operatori ekonomik nuk plotëson 2.3.6 tek Kriteret e Veçanta të Kualifikimit pasi nuk ka 

paraqitur Ofertën Teknike sipas kërkesave në DST. 

7. Operatori ekonomik nuk plotëson pikën 2.3.3 tek Kriteret e Veçanta të Kualifikimit pasi 

operatori ekonomik nuk është paraqitur mostrat sipas kërkesave në DST.  

 

Nga shqyrtimi i kësaj oferte në mbështetje të nenit 92 të Ligjit nr.162/2020 datë 23.12.2020 “Për 

Prokurimin Publik” dhe nenit 82 të VKM nr.285 datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të 

prokurimit publik” si dhe dokumentave të tenderit të miratuara, u konstatua se oferta e Operatorit 

ekonomik A.K.M ALBANIAN INVESTMENT GROUP sh.p.k me NIPT L72230026K, është 

në përputhje me kërkesat e tenderit, duke e cilësuar  si ofertë të pavlefshme. 
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2) Gjatë shqyrtimit të ofertës së operatorit ekonomik UNIVERS PROMOTIONS sh.p.k me 

NIPT K81324039M, Komisioni i Hapjes dhe Vlerësimit të Ofertave konstatoi se kriteret e veçanta 

dhe të përgjithshme sipas kërkesave të përcaktuara në dokumentat standarte të tenderit (DST) të 

cilat nuk i plotëson janë si më poshtë; 

 

 Operatori ekonomik nuk plotëson pikën 2.3.5 tek Kriteret e Veçanta të Kualifikimit pasi 

nuk ka paraqitur Deklaratë Konformiteti CE ose Çertifikatë Konfirmiteti CE ose raporte 

testimi nga ente çertifikuese të akredituara për mallrat objekt prokurimi sipas kërkesave në 

DST. 

Nga shqyrtimi i kësaj oferte, në mbështetje të nenit 92 të Ligjit nr.162/2020 datë 23.12.2020 “Për 

Prokurimin Publik” dhe nenit 82 të VKM nr.285 datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të 

prokurimit publik”, si dhe dokumentave të tenderit të miratuara, u konstatua se oferta e Operatorit 

ekonomik UNIVERS PROMOTIONS sh.p.k me NIPT K81324039M, nuk është në 

përputhje me kërkesat e tenderit, duke e cilësuar si ofertë të pavlefshme.  

 

 

*  *  * 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë operatorin ekonomik SINANI 

TRADING sh.p.k me NIPT J64103483H me adresë; Fier, Lushnjë, Lagjja Xhevdet Nepravishta, 

Rruga Iliaz Ahmeti, magazinë një katëshe, pasuria nr.1957/3, pranë Fabrikës së Qumështit, se 

oferta e paraqitur me vlerë totale prej 10 795 845 (dhjetë milion e shtatëqind e nëntëdhjetë e pesë 

mijë e tetëqind e dyzet e pesë) lekë pa tvsh, është identifikuar si oferta e suksesshme. 

 

Me publikimin e këtij njoftimi, fillojnë afatet e ankimit sipas përcaktimeve në  nenin 109 të  Ligjit 

Nr. 162/2020, datë 23.12.2020, “Për Prokurimin Publik”. 

 

  

 

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR 

 

Erindi Bejko 


