
 

 

MINISTRIA E BRENDSHME 
AGJENCIA E BLERJEVE TË PËRQENDRUARA 

 

 

 

FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORËVE EKONOMIKË TË SUKSESSHËM 

NË MARRËVESHJEN KUADËR 

 

[Data: 07.12.2020] 

 

    Për:"FARMA NET ALBANIA" SHPK 

    Adresa:Tirane Tirane TIRANE Njesia Bashkiake nr 8, Rruga SiriKodra, ndertese 2-kateshe, me 

zone kadastrale 8340 dhe nrpasurie 8/660, kati 1 

 

Për: "AN&RA" SHPK 

Adresa: TIRANE,  Njesia Bashkiake Nr. 9, RrugaFortuzi, Godina Nr. 33, Hyrja 1, Apartamenti   

6.                                   

 

Për:"EGIAN MED" SH.P.K.  

Adresa: Tirane Njësia Bashkiake Nr.7, Rruga e Kavajës, Godina ''Condor Centre'', Kati 4   

                             

* * * 

Proçedura e prokurimit: “Procedurë e hapur”- Mallra - Marrëveshje kuadër me disa operator 

ekonomik, ku jo të gjitha kushtet janë të përcaktuara me objekt: “Blerje materiale të ndryshme 

për pastrim (e ndarë në 3 Lote, përfshirë artikujt kundër COVID-19)”,me fond të 

përgjithshëm të marrëveshjes kuadër: 41,575,186(dyzet e një milion e pesëqind e shtatëdhjetë e 

pesë mijë e njëqind e tetëdhjetë e gjashtë) Lekë (pa TVSH),  i ndarë në 3(tre) Lote me numër 

reference: REF-74637-10-09-2020. 

 

Përshkrim i shkurtër i kontratës së Lotit III me numër reference REF-74648-10-09-2020 

“Blerje materiale të nevojshme për mbrojtjen personale”me fond limit të marrëveshjes kuadër 

22,573,483 (njëzet e dy milion e pesëqind e shtatëdhjetë e tre mijë e katërqind e tetëdhjetë e tre) 

Lekë (pa TVSH);), marrëveshje kuadër me disa operator ekonomik ku jo të gjitha kushtet janë të 

përcaktuara dhe me afat kohor për ekzekutimin: Duke filluar nga  data e lidhjes së 

kontratës/kontratave sipas kërkesës se Autoritetit Kontraktor, brenda afatit 24 (njëzet e katër) muaj 

të lidhjes së Marrëveshjes Kuadër. 

 

Publikime të mëparshme (jo): Buletini i Njoftimeve Publike19.10.2020, Nr.89. 

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  çmimi më i ulët x  

 

Për lotin III: Njoftojmë se, kanë qenë pjesëmarrës në procedurë këta operatorë ekonomikë me 

vlerat përkatëse të ofruara: 

 



1) FARMA NET ALBANIA" SH.P.K.                                     K92201080V 

        Emri i plotë i shoqërisë         numri i NIPT-it   

Vlera: 9,751,120 (nëntë milion e shtatëqind epesëdhjet e një mijë e njëqind e njëzet) lekë, pa 

TVSH. 

(me numra dhe fjalë).  

2) "AN&RA" SH.P.K.                                                          R12205001I 

        Emri i plotë i shoqërisë        numri i NIPT-it    

Vlera: 9,789,680 (nëntë milion e shtatëqind e tetëdhjet e nëntë mijë e gjashtëqindë e tetëdhjet) 

lekë, pa TVSH.  

(me numra dhe fjalë) 

3) "EGIAN MED" SH.P.K.                                                    L71715003C 

        Emri i plotë i shoqërisë         numri i NIPT-it    

Vlera: 9,979,940 (nëntë milion e nëntëqind e shtatëdhjet e nëntë mijë e gjashtëqind e tetëdhjet) 

lekë, pa TVSH. 

(me numra dhe fjalë).  

4) "AQUARIUS MEDICAL" SH.P.K.                                    L81512021D 

        Emri i plotë i shoqërisë         numri i NIPT-it    

Vlera: 10,248,740 (dhjetë milion e njëqind e dyqind e dyzet e tetë mijë e shatatëqind e dyzet) lekë, 

pa TVSH. 

(me numra dhe fjalë).  

5) “MALBERTEX” SH.P.K.                                                        K71821009N 

        Emri i plotë i shoqërisë         numri i NIPT-it    

Vlera: 11,220,140 (njëbëdhjet milion e dyqind e njëzet mijë e njëqind e dyzet) lekë, pa TVSH. 

(me numra dhe fjalë).  

6) “UNIVERS PROMOTIONS” SH.P.K.                             K81324039M 

        Emri i plotë i shoqërisë         numri i NIPT-it    

Vlera: 11,986,700 (njëmbëdhjet milion e nëntëqind e tetëdhjet e gjashtë mijë e shtatëqind) lekë, 

pa TVSH. 

(me numra dhe fjalë).  

7) "POWER INDUSTRIES" SH.P.K.                                        L51706022N 

        Emri i plotë i shoqërisë         numri i NIPT-it    

Vlera: 14,899,700 (katërmbëdhjet milion e tetëqind e nëntëdhjet e nëntë mijë e shtatëqind) lekë, 

pa TVSH. 

(me numra dhe fjalë).  

8) "EUROMED" SH.P.K.                                                          K71718012P 

        Emri i plotë i shoqërisë         numri i NIPT-it    

Vlera: 15,615,080 (pesëmbëdhjet milion e gjashtëqind e pesëmbëdhjet mijë e tetëdhjet) lekë, pa 

TVSH. 

(me numra dhe fjalë).  

 

9) "FLORFARMA" SH.P.K.                                                  K21405001N 

        Emri i plotë i shoqërisë         numri i NIPT-it    

Vlera: 15,971,830 (pesëmbëdhjet milion e nëntëqind e shtatëdhjet e një mijë e tetëqind e tridhjet) 

lekë, pa TVSH. 

(me numra dhe fjalë).  

 



10) "MURATI D" SH.P.K.                                                      K42003004T 

        Emri i plotë i shoqërisë         numri i NIPT-it    

Vlera: 19,620,560 (nëntëmbëdhjet milion e gjashtëqind e njëzet mijë e pesëqind e gjashtëdhjet) 

lekë, pa TVSH. 

(me numra dhe fjalë).  

 

11) “W CENTER” SH.P.K.                                                      K63029402A 

        Emri i plotë i shoqërisë         numri i NIPT-it    

Vlera: 0.00 (zero) lekë, pa TVSH. 

(me numra dhe fjalë).  

 

Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhtëm: 

 

1) “AQUARIUS MEDICAL" SH.P.K                          L81512021D 

Emri i plotë i shoqërisë     numri i NIPT-it  

 

2) " MALBERTEX” SH.P.K.                                         K71821009N 

Emri i plotë i shoqërisë     numri i NIPT-it  

  

3) “UNIVERS PROMOTIONS” SH.P.K.                     K81324039M 

Emri i plotë i shoqërisë                 numri i NIPT-it 

 

4) "POWER INDUSTRIES" SH.P.K.                            L51706022N 
        Emri i plotë i shoqërisë      numri i NIPT-it 

 

5) “MURATI D" SH.P.K..                                            K42003004T 
Emri i plotë i shoqërisë              numri i NIPT-it  

  

6) "W CENTER” SH.P.K.                                                K63029402 

Emri i plotë i shoqërisë      numri i NIPT-it   

1) Arsyet e skualifikimit për: "AQUARIUS MEDICAL" SH.P.K. 

 Nuk plotëson gërmëna (Formularin e ofertës sipas shtojcës 1),nënpika1, pika 2,“Kriteret e 

vecanta të kualifikimt”, pasi në momentin e hapjes së ofertave, në tabelën e vecantë të 

autoritetit kontraktor Zyra e Avokatit të Përgjithshëm ka ofertuar me cmim për njësi të 

ndryshëm, në krahasim me tabelën e përgjithshme për zërin “Dezinfektues për sipërfaqe 

(ambalazh plastik 500 ml)”, në kundërshtim me përcaktimin e bërë në Shtojcën 1 të DST, 

ku parashikohet se: “Operatorët ekonomik duhet të plotësojnë të gjitha tabelat, si tabelën e 

përgjithshme dhe tabelat e veçanta të autoriteteve kontraktore me të dhënat e paraqitura 

dhe për artikuj të njëjtë të ofertojnë me çmim të njëjtë, pa tejkaluar fondin e marrëveshjes 

kuadër të cdo autoriteti, në të kundërt oferta e tyre do të konsiderohet e pavlefshme.” 

2) Arsyet e skualifikimit për: “MALBERTEX” SH.P.K. 

 Operatori ekonomik është në kushtet e nenit 45 të Ligjit 9643  datë 20.11.2006 ”Për 

prokurimin publik” i ndryshuar, pasi pas verifikimeve në Regjistrin Elektronik të  Gjendjes 

Gjyqësore si dhe pranë Drejtorisë së Përgjithshme të Burgjeve rezultoi se ortaku i shoqërisë 

rezulton të ketë qenë i dënuar për një veprat penale të përcaktuara në nenin 45 të LPP. 



 Nuk plotëson pikën 3 gërma e), seksioni 2.3 “Kapaciteti teknik”, pika 2, “Kriteret e veçanta 

të kualifikimit”, pasi në momentin e hapjes së ofertave, nuk arriti të paraqesë Certifikatë 

për transport mallrash në emër të tij. Në rastin konkret përmes dokumentacionit të dorëzuar, 

vërtetohet se çertifikata e mjetit me targë AA185CD të cilën e disponon shoqëria “Start 

Co” sipas lejes së qarkullimit, është specifike dhe e lëshuar për kryerjen e transportit të 

mallrave, brenda vendit, vetëm për llogari të veprimtarisë së vet. Në këtë mënyrë, kryerja 

e transportit të mallrave nga ana e operatorit ekonomik “Malbertex” SHPK me kamionin e 

shoqërisë “Start Co” do të jetë në kushtet e kryerjes së transportit të mallrave me qira dhe 

për të tretë pa licencën përkatëse, transport i cili në zbatim të nenit 41 të ligjit “Për 

Transportet Rrugore” është i ndaluar.  

 Nuk plotëson gërmat c dhe d pika 1 te “Kriteret e veçanta të kualifikimit”, pasi në 

momentin e hapjes së ofertave, nuk arriti të paraqesë Deklaratë mbi përmbushjen e 

specifikimeve teknike sipas Shtojcës 6 dhe Deklaratë mbi Konfliktin e Interesit sipas 

Shtojcës 7. 

 Nuk plotëson pikën 4 gërma a), seksioni 2.3 “Kapaciteti teknik”, pika2 “Kriteret e veçanta 

të kualifikimit”, pasi në momentin e hapjes së ofertave, nuk arriti të paraqesë vërtetim për 

kontributet e sigurimeve shoqërore e shëndetsore lëshuar nga administrata tatimore për 

periudhën 3 mujore Korrik 2020- Shtator 2020. 

 Nuk plotëson gërmëna (Formularin e ofertës sipas shtojcës 1),nënpika1, pika 2,“Kriteret e 

vecanta të kualifikimt”, pasi në momentin e hapjes së ofertave, në tabelat e vecanta të 

autoriteteve kontraktore Ministria e Bujqësisë dhe Zyra e Avokatit të Përgjithshëm ka 

ofertuar me cmim për njësi të ndryshëm, në krahasim me tabelën e përgjithshme, dhe 

konkretisht për zërat “Sapun për duar (ambalazh 1000 ml)” dhe “Dezinfektues për 

sipërfaqe (ambalazh plastik 500 ml), në kundërshtim me përcaktimin e bërë në Shtojcën 1 

të DST, ku parashikohet se: “Operatorët ekonomik duhet të plotësojnë të gjitha tabelat, si 

tabelën e përgjithshme dhe tabelat e veçanta të autoriteteve kontraktore me të dhënat e 

paraqitura dhe për artikuj të njëjtë të ofertojnë me çmim të njëjtë, pa tejkaluar fondin e 

marrëveshjes kuadër të cdo autoriteti, në të kundërt oferta e tyre do të konsiderohet e 

pavlefshme.” 

 

3) Arsyet e skualifikimit për: “UNIVERS PROMOTIONS” SH.P.K. 

 Nuk plotëson gërmat b, c, d dhe e pika 1 te “Kriteret e veçanta të kualifikimit”, pasi në 

momentin e hapjes së ofertave, nuk arriti të paraqesë Deklaratë për paraqitje ofertë të 

pavarur sipas Shtojcës 2/1, Deklaratë mbi përmbushjen e specifikimeve teknike sipas 

Shtojcës 6, Deklaratë mbi Konfliktin e Interesit sipas Shtojcës 7 dhe Deklaratë mbi 

garantimin e zbatueshmërisë së dispozitave ligjore në marrëdhëniet e punës sipas Shtojcës 

8/1. 

 Nuk plotëson pikën 5, seksioni 2.3 “Kapaciteti teknik”, pika2 “Kriteret e veçanta të 

kualifikimit”, pasi në momentin e hapjes së ofertave, nuk arriti të paraqesë një Deklaratë 

me ane të së cilës merr përsipër të kryejë shërbimin e transportit të të gjithë artikujve në 

adresat e autoriteteve kontraktore, të përfshira në këtë procedurë prokurimi. 

 

4) Arsyet e skualifikimit për: "POWER INDUSTRIES" SH.P.K. 



 Nuk plotëson pikën 1, seksioni 2.3 “Kapaciteti teknik”, pika 2, “Kriteret e veçanta të 

kualifikimit”, pasi në momentin e hapjes së ofertave, nuk arriti të paraqesëdëshmi për 

furnizimet e mëparshme, të ngjashme, të realizuara gjatë 3 viteve të fundit në vlerën jo më 

të vogël se 40% e vlerës së fondit limit të Lotit III. Furnizimet e mëparshme të ngjashme 

të paraqitura nga operatori ekonomik, nuk janë në vlerën jo më të vogël se 40% e vlerës së 

fondit limit të Lotit III. 

 Nuk plotëson gërmëna (Formularin e ofertës sipas shtojcës 1),nënpika1, pika 2,“Kriteret e 

vecanta të kualifikimit”, pasi në momentin e hapjes së ofertave, në tabelën e vecantë të 

autoritetit kontraktor Zyra e Avokatit të Përgjithshëm ka ofertuar me cmim për njësi të 

ndryshëm, në krahasim me tabelën e përgjithshme për zërin “Alkool 70-95% (ambalazh 

100 ml)”, në kundërshtim me përcaktimin e bërë në Shtojcën 1 të DST, ku parashikohet se: 

“Operatorët ekonomik duhet të plotësojnë të gjitha tabelat, si tabelën e përgjithshme dhe 

tabelat e veçanta të autoriteteve kontraktore me të dhënat e paraqitura dhe për artikuj të 

njëjtë të ofertojnë me çmim të njëjtë, pa tejkaluar fondin e marrëveshjes kuadër të cdo 

autoriteti, në të kundërt oferta e tyre do të konsiderohet e pavlefshme.” 

5) Arsyet e skualifikimit për: "MURATI D" SH.P.K. 

 Nuk plotësongërmënf(Leje drejtimi automjeti për të paktën 1 prej punonjësve),  seksioni 

2.3, “Kapaciteti teknik”, pika 2 “Kriteret e veçanta të kualifikimit”, pasi në momentin e 

hapjes së ofertave, nuk arriti të paraqes Leje drejtimi automjeti për të paktën 1 (një) prej 

punonjësve. R. LL për të cilin është paraqitur Leja e drejtimit përkatëse, nuk rezulton të 

jetë punonjës pranë operatorit ekonomik “Murati D” SHPK, bazuar në listëpagesat e 

paraqitura nga ky i fundit. 

 Nuk plotëson pikën 2, Seksioni 2.3. Kapaciteti teknik pika 2, “Kriteret e vecanta të 

kualifikimit”, pasi në momentin e hapjes së ofertave, Operatori ekonomik “Murati D” 

SHPK, nuk arriti të provojë se disponon të paktën një ambient magazinimi me sipërfaqe 

minimale 100 m2, me qëllim magazinimin e mallit objekt kontrate. 

 

6) Arsyet e skualifikimit për: “W CENTER” SH.P.K. 

 Nuk ka paraqitur Ofertë Ekonomike dhe sanjë dokumentacion tjetër, kërkuar në DS. 

 

 

* * * 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë se janë identifikuar si operatorë 

ekonomik të suksesshëm: 

 

1) "FARMA NET ALBANIA" SHPK.                                  K92201080V 

        Emri i plotë i shoqërisë         numri i NIPT-it  

Vlera: 9,751,120 (nëntë milion e shtatëqind epesëdhjet e një mijë e njëqind e njëzet) lekë, 

pa TVSH. 

(me numra dhe fjalë 

 

2) “AN & RA” SH.P.K.                                                               R12205001I 

Emri i plotë i shoqërisë            numri i NIPT-it 



Vlera: 9,789,680 (nëntë milion e shtatëqind e tetëdhjet e nëntë mijë e gjashtëqindë e 

tetëdhjet) lekë, pa TVSH.  

(me numra dhe fjalë) 

 

3) "EGIAN MED" SH.P.K.                                                   L71715003C 

Emri i plotë i shoqërisë          numri i NIPT-it 

Vlera: 9,979,940 (nëntë milion e nëntëqind e shtatëdhjet e nëntë mijë e gjashtëqind e tetëdhjet) 

lekë, pa TVSH. 

(me numra dhe fjalë).  

 

4) “EUROMED" SH.P.K.      K71718012P 

Emri i plotë i shoqërisë          numri i NIPT-it                                                                                           

Vlera: 15,615,080 (pesëmbëdhjet milion e gjashtëqind e pesëmbëdhjet mijë e tetëdhjet) lekë, 

pa TVSH. 

  (me numra dhe fjalë). 

5) “FLORFARMA" SH.P.K.                                                   K21405001N 

   Emri i plotë i shoqërisë       numri i NIPT-it    
        Vlera: 15,971,830 (pesëmbëdhjet milion e nëntëqind e shtatëdhjet e një mijë e tetëqind e    

tridhjet) lekë, pa TVSH. 

(me numra dhe fjalë).  

 

Rrjedhimisht, jeni të lutur të paraqiteni pranë organit qendror blerës Agjencia e Blerjeve të 

Përqendruara, me adresë: Ministria e Brendshme, Sheshi Skënderbej, nr.3, Tiranë, Tel: 

042247865, brenda 5 (pesë) ditëve nga dita e publikimit të këtij njoftimi, për të lidhur 

3marrëveshjen kuadër. 

 

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 20.11.2020 

Ankesa: Jo, 

 

TITULLARI I ORGANIT QENDROR BLERËS 

 

DREJTOR I PËRGJITHSHËM 
 


