
 

     

MINISTRIA E BRENDSHME 

 AGJENCIA SHTETËRORE E PROKURIMEVE TË PËRQËNDRUARA 

 

 

Nr. _________Prot.        Tiranë, më __.___2023        

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT (PARAPRAK) 

22.02.2023 

Drejtuar: “BOE “GENTIAN SADIKU” P.F “AN&RA” SH.P.K  

Tirane Kashar YZBERISH Rruga Tom Plezha, Pallati Milo,Nr 7,zone kadastrale 3866 pasuri 

298/211-N11 dhe Njesia Bashkiake Nr. 9, Rruga”Fortuzi, Godina Nr. 33, Hyrja 1, Apartamenti 6, 

Tiranë 

 

Procedura e prokurimit: Loti 2: “Blerje artikuj sportiv” 

 

Numri i procedurës: Loti 2: “Blerje artikuj sportiv” 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: 14,018,076 (katërmbëdhjetë milion e tetëmbëdhjetë 

mijë e shtatëdhjetë e gjashtë) lekë (pa TVSH) me REF-48768-11-07-2022.  

 

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. BOE “GENTIAN SADIKU” P.F &“AN&RA” SHPK,     L42314005A & K12205001I      

Vlera: 13,884,900  (trembëdhjetë milion e tetëqind e tetëdhjetë e katër mijë  e nëntëqind) lekë pa 

TVSH  

2. “OLI HIDROTERM”  SHPK  Kosovë               81183079(Nipt i shtetit të Kosovës) 

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

dokumentacionin teknik. 

3. BOLT  SHPK                       K91517011V   

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. “OLI HIDROTERM”  SHPK  Kosovë               81183079(Nipt i shtetit të Kosovës)   

Arsyet e skualifikimit të OE : “OLI HIDROTERM”  SHPK             



Së pari: Operatori ekonomik nuk plotëson këresat ligjore për formën e dokumente në procedurën 

e prokurimit pasi ka paraqitur një numër të madh dokumentesh në fotokopje në kundërshtim me 

përcaktime e Shtojcës 9 “Formulari i Kriterjes të Përzgjedhjes për Kualifikim” ku përcaktohet se 

“Të gjitha dokumentet duhet të jenë origjinale ose kopje të noterizuara”. 

Konkretisht ky operator ekonomik ka paraqitur fotokopje dhe të panoterizuara këo dokumente: 

1. Formulari i Vetdeklarimit Shtojca 10, 

2. Deklarata e Disponueshmërisë të stafit 

3. Pasqyrat Financiare 2019-2021 pa vule të kompanisë ose vertetim të tatimeve Kosovë 

4. Kontrata dhe faturat për vërtetimin e furnizimive të ngjashme 

5. Kontratat e Punës të stafit të deklaruar 

6. Deklarata per Certifikimin e produkteve dhe raport testimeve 

7. Dokumentacionin për automjetet e deklaruara për realizimin e transportit 

Komisioni arsyeton se operatori ekonomik ka treguar mungesë serioziteti me mosparaqitjen e kaq 

shume dokumenteve në formën e kërkuar nga legjislacioni dhe kjo mangësi nuk mund të tolerohet 

pasi operatori ka dëshmuar se ka patur të gjithë mundësinë të dorëzojë dokumente në origjinal ose 

të kopje të noteruara, pasi ka dorëzuar në origjinal dokumente si : si psh. Sigurimin e ofertës. 

Certifikimin CE per artikujt sportive, Vërtetimin origjinal të xhiros vjetore per tre vitet e fundit 

nga autoritetet e kosovës etj. Pra nuk ka asnjë arsye që të justifikojë paraqitjen e pjesës tjetër të 

dokumenteve në kundërshtim me formën ligjore 

2.BOLT  SHPK                       K91517011V   

Arsyet e skualifikimit të OE : “BOLT”  SHPK       

Ofertuesi ka dorëzuar kërkesë për pjesmëarrje në kundërshtim me procedurat ligjore për 

Procedurën e Kufizuar, pasi ka paraqitur ofertën ekonomike në fazën e Parakualifikmit. Ky veprim 

vjen në kundërshtim me përcaktimet e Seksionit I, pika 1 dhe Seksioni D pika 21, 22 të “Udhëzime 

për Operatorët ekonomikë” në Dokumentat e Tenderit, ku përcaktohet qartë se paraqitja e ofertës 

ekonomike kryhet vetëm në fazën e dytë dhe vetëm nga operatorët të cilët kanë kaluar fazën e 

parakualfikimit dhe të cilëve ju dërgohet “Ftesë për Ofertë”.       

 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë “BOE “GENTIAN SADIKU” P.F 

“AN&RA” SH.P.K me adresë: Tirane Kashar YZBERISH Rruga Tom Plezha, Pallati Milo,Nr 

7,zone kadastrale 3866 pasuri 298/211-N11 dhe Njesia Bashkiake Nr. 9, Rruga”Fortuzi, Godina 

Nr. 33, Hyrja 1, Apartamenti 6, Tiranë., se oferta e paraqitur me vlerë totale 13,884,900  

(trembëdhjetë milion e tetëqind e tetëdhjetë e katër mijë  e nëntëqind) 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”. 


