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DREJTORIA E PËRGJITHSHME E OBJEKTEVE PUBLIKE 

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR 

  

Nr.__________ prot.                                                                                Tiranë, më____, ____, 2020 

 

FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT 

 

Datë:      18/11/2020 

 

Nga:       Drejtoria e Përgjithshme e Objekteve Publike, Tiranë 

 

Për:        Bashkimin e operatorëve ekonomikë: 1. IDS Detergenti sh.p.k me NIPT L53602208L  

2. Gentian Horjeti p.f me NIPT K31427013J dhe 3. Frozzer shpk me NIPT M01629004C. 

 

Adresa:  1. Rruga Elbasan-Metalurgji km.6, Ish Kombinati Metalurgjik, uzina 12, ndërtesa nr.10 ,    

               Elbasan, 2. Rruga 5 Maji, Ish- Ndërmarrja Kimike, Tiranë, 3. Njësia Bashkiake Nr.2,  

               Rruga Luigj Gurakuqi, Pallati Mig-Mar, Pallati 12 katësh, Kati 1,Tiranë 

  

 

Procedura e prokurimit: Procedurë e hapur 

 

Numri i referencës së procedurës:  REF-73603-09-30-2020  

Përshkrim i shkurtër i kontratës: Blerje materiale për mbrojtjen personale nga Covid-19 

Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin:   deri më 24 muaj nga nënshkrimi 

Fondi Limit: 151 450 830 (njëqind e pesëdhjetë e një milion e katërqind e pesëdhjetë mijë e 

tetëqind e tridhjetë)  lekë pa tvsh.  

Burimi i Financimit: Buxheti i Bashkisë Tiranë 

 

Data e zhvillimit të procedurës së prokurimit: 02.11.2020                       

 

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri] 

 

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  çmimi më i ulët  X oferta ekonomikisht më e favorshme  

 

Njoftojmë se, kanë qenë pjesëmarrës në procedurë, këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara si 

më poshtë:  
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1. Operatori ekonomik ADR TRANS shpk me NIPT L31304034G nuk ka paraqitur ofertë 

ekonomike. 

2. Bashkimi i operatorëve ekonomikë: “Malbertex” sh.p.k me NIPT K71821009N,  “Capital 

Group” sh.p.k me NIPT L62513212V, Univers Promotions shpk NIPT K81324039M me 

ofertë ekonomike me vlerë: 105 340 630 (njëqind e pesë milion e treqind e dyzet mijë e 

gjashtëqind e tridhjetë) Lekë pa Tvsh.  

3. Operatori ekonomik Egian Med shpk me NIPT L71715003C me ofertë ekonomike me vlerë: 

144 847 930 (njëqind e dyzet e katër milion e tetëqind e dyzet e shtatë mijë e nëntëqind e 

tridhjetë) lekë pa tvsh. 

4. Operatori ekonomik Euromega 2010 shpk me NIPT K91624505A me ofertë ekonomike me 

vlerë: 130 005 200 (njëqind e tridhjetë milion e pesë mijë e dyqind) lekë pa tvsh. 

5. Operatori ekonomik Farmanet Albania shpk me NIPT K92201080V me ofertë ekonomike 

me vlerë: 118 417 515 (njëqind e tetëmbëdhjetë milion e katërqind e shtatëmbëdhjetë mijë e 

pesëqind e pesëmbëdhjetë) lekë pa tvsh. 

6. Operatori ekonomik Florfarma shpk me NIPT K21405001N me ofertë ekonomike me vlerë:  

89 619 800 (tetëdhjetë e nëntë milion e gjashtëqind e nëntëmbëdhjetë mijë e tetëqind) lekë pa 

tvsh. 

7. Operatori ekonomik Florifarma shpk me NIPT K08002506W me ofertë ekonomike me vlerë: 

140 526 055 (njëqind e dyzet milion e pesëqind e njëzet e gjashtë mijë e pesëdhjetë e pesë) lekë 

pa tvsh. 

8. Bashkimi i operatorëve ekonomikë 1. IDS Detergenti sh.p.k me NIPT L53602208L 2. 

Gentian Horjeti p.f me NIPT K31427013J dhe 3. Frozzer shpk me NIPT M01629004C me 

ofertë ekonomike me vlerë: 143 692 670 (njëqind e dyzet e tre milion e gjashtëqind e 

nëntëdhjetë e dy mijë e gjashtëqind e shtatëdhjetë) lekë pa tvsh. 

9. Operatori ekonomik Intermed shpk me NIPT J71424020D me ofertë ekonomike me vlerë: 

137 298 925 (njëqind e tridhjetë e shtatë milion e dyqind e nëntëdhjetë e tetë mijë e nëntëqind e 

njëzet e pesë) lekë pa tvsh. 

10. Operatori ekonomik Trimed shpk me NIPT K51612031J me ofertë ekonomike me vlerë: 

197,127,785 (njëqind e nëntëdhjetë e shtatë milion e njëqind e njëzet e shtatë mijë e shtatëqind 

e tetëdhjetë e pesë) lekë pa tvsh. 

11. Operatori ekonomik W.Center shpk me NIPT K63029402A me ofertë ekonomike me vlerë: 

138 764 510 (njëqind e tridhjetë e tetë milion e shtatëqind e gjashtëdhjetë e katër mijë e 

pesëqind e dhjetë) lekë pa tvsh. 

 

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm: 

 

1. Operatori ekonomik ADR TRANS shpk me NIPT L31304034G.  

2. Bashkimi i operatorëve ekonomikë: “Malbertex” sh.p.k me NIPT K71821009N,  “Capital 

Group” sh.p.k me NIPT L62513212V, Univers Promotions shpk NIPT K81324039M.  

3. Operatori ekonomik Egian Med shpk me NIPT L71715003C. 

4. Operatori ekonomik Euromega 2010 shpk me NIPT K91624505A. 

5. Operatori ekonomik Farmanet Albania shpk me NIPT K92201080V. 

6. Operatori ekonomik Florfarma shpk me NIPT K21405001N. 

7. Operatori ekonomik Florifarma shpk me NIPT K08002506W. 
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8. Operatori ekonomik Intermed shpk me NIPT J71424020D. 

9. Operatori ekonomik Trimed shpk me NIPT K51612031J. 

10. Operatori ekonomik W.Center shpk me NIPT K63029402A. 

 

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme: 

 

1. Operatori ekonomik ADR TRANS shpk me NIPT L31304034G. 

Nuk ka paraqitur asnjë dokumentacion sipas kërkesave të DST. 

 

2. Bashkimi i operatorëve ekonomikë: “Malbertex” sh.p.k me NIPT K71821009N,  “Capital 

Group” sh.p.k me NIPT L62513212V, Univers Promotions shpk NIPT K81324039M. 

 

1.Fletë analiza e paraqitur për produktin me nr.1 në tabelën e Shtojcës Nr.12 të DST është lëshuar 

nga laborator i pa akredituar për llojin e analizave të kryera. Rrjedhimisht nuk plotëson pikën 2.3 

g) të kapacitetit teknike të kritereve të veçanta në Shtojcën nr.9. 

2.Fletë analiza e paraqitur për produktin me nr.2 në tabelën e Shtojcës Nr.12 të DST është lëshuar 

nga laborator i pa akredituar për llojin e analizave të kryera. Rrjedhimisht nuk plotëson pikën 2.3 

g) të kapacitetit teknike të kritereve të veçanta në Shtojcën nr.9. 

3.Fletë analiza e paraqitur për produktin me nr.3 në tabelën e Shtojcës Nr.12 të DST është lëshuar 

nga laborator i pa akredituar për llojin e analizave të kryera. Rrjedhimisht nuk plotëson pikën 2.3 

g) të kapacitetit teknike të kritereve të veçanta në Shtojcën nr.9. 

4.Fletë analiza e paraqitur për produktin me nr.4 në tabelën e Shtojcës Nr.12 të DST është lëshuar 

nga laborator i pa akredituar për llojin e analizave të kryera. Rrjedhimisht nuk plotëson pikën 2.3 

g) të kapacitetit teknike të kritereve të veçanta në Shtojcën nr.9. 

5.Nuk është paraqitur autorizimi i prodhuesit Delta Plus për distributorin Univers Promotion shpk 

për produktet 5) Maska te thjeshta, 6) Maska FFP2, 7) Doreza. Rrjedhimisht nuk plotëson pikën 

2.3 a) të kapacitetit teknike të kritereve të veçanta në Shtojcën nr.9. 

6. Nuk është paraqitur autorizimi i prodhuesit Guizhou Tekang Electronics Co Ltd për distributorin 

Drima shpk për produktin 8) Termometër dixhital infrared. Rrjedhimisht nuk plotëson pikën 2.3 a) 

të kapacitetit teknike të kritereve të veçanta në Shtojcën nr.9. 

7. Raporti i testimit dermatologjik për sapunin e lëngshëm është paraqitur jo origjinal ose i 

njehsuar me origjinalin nga noteri publik por vetëm dokumentacion i fotokopjuar dhe i shoqëruar 

me vërtetim përkthimi. Rrjedhimisht nuk plotëson kërkesat e paragrafit të fundit të kapacitetit 

teknike të kritereve të veçanta në Shtojcën nr.9. 

8. Nuk është paraqitur skedë teknike ose fragment katalogu për produktet 8) Termometër dixhital 

infrared, 9) Vasketa inoki për dezinfektimin, 10) Sfungjer për vasketat e inoksit. Rrjedhimisht nuk 

plotëson pikën 2.3 i) të kapacitetit teknike të kritereve të veçanta në Shtojcën nr.9. 

9. Nuk është paraqitur raport testimi për mallrat objekt prokurimi (produktet me nr.5 dhe nr.6 në 

tabelën e shtojcës Nr.12) për të cilat kërkohen standarte kombëtare ose ndërkombëtare të 

publikuara dhe të pasqyruara në Shtojcën Nr.1. Rrjedhimisht nuk plotëson pikën 2.3 k) të 

kapacitetit teknike të kritereve të veçanta në Shtojcën nr.9. 
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10. Operatori ekonomik Capital Group shpk për të vërtetuar kontratat e ngjashme ka paraqitur një 

pjesë të faturave të lëshuara për produkte të cilat nuk klasifikohen të ngjashme me mallrat objekt 

prokurimi dhe një pjesë e tyre janë lëshuar përtej afatit tre vjeçar nga dita e zhvillimit të tenderit 

sipas kërkesave të DST. Rrjedhimisht nuk plotëson pikën 2.2.4 të kritereve të veçanta të 

kualifikimit në Shtojcën nr.9. 

3. Operatori ekonomik Egian Med shpk me NIPT L71715003C. 

1.Fletë analiza e paraqitur për produktin me nr.1 në tabelën e Shtojcës Nr.12 të DST është lëshuar 

nga laborator i pa akredituar për llojin e analizave të kryera. Rrjedhimisht nuk plotëson pikën 2.3 

g) të kapacitetit teknike të kritereve të veçanta në Shtojcën nr.9. 

2.Fletë analiza e paraqitur për produktin me nr.2 në tabelën e Shtojcës Nr.12 të DST është lëshuar 

nga laborator i pa akredituar për llojin e analizave të kryera. Rrjedhimisht nuk plotëson pikën 2.3 

g) të kapacitetit teknike të kritereve të veçanta në Shtojcën nr.9. 

3.Fletë analiza e paraqitur për produktin me nr.3 në tabelën e Shtojcës Nr.12 të DST është lëshuar 

nga laborator i pa akredituar për llojin e analizave të kryera. Rrjedhimisht nuk plotëson pikën 2.3 

g) të kapacitetit teknike të kritereve të veçanta në Shtojcën nr.9. 

4.Fletë analiza e paraqitur për produktin me nr.4 në tabelën e Shtojcës Nr.12 të DST është lëshuar 

nga laborator i pa akredituar për llojin e analizave të kryera. Rrjedhimisht nuk plotëson pikën 2.3 

g) të kapacitetit teknik të kritereve të veçanta në Shtojcën nr.9. 

5. Nuk është paraqitur skedë teknike ose fragment katalogu për produktet 5) Maska te thjeshta, 6) 

Maska FFP2, 7) Doreza. Rrjedhimisht nuk plotëson pikën 2.3 i) të kapacitetit teknike të kritereve 

të veçanta në Shtojcën nr.9. 

6. Nuk është paraqitur deklaratë konfirmiteti për produktin 7) Doreza. Rrjedhimisht nuk plotëson 

pikën 2.3 j) të kapacitetit teknike të kritereve të veçanta në Shtojcën nr.9. 

7. Nuk është paraqitur raport testimi për mallrat objekt prokurimi (produktet me nr.5 dhe nr.6 në 

tabelën e shtojcës Nr.12) për të cilat kërkohen standarte kombëtare ose ndërkombëtare të 

publikuara dhe të pasqyruara në Shtojcën Nr.1. Rrjedhimisht nuk plotëson pikën 2.3 k) të 

kapacitetit teknike të kritereve të veçanta në Shtojcën nr.9. 

8. Xhiroja mesatare vjetore për tre vitet e fundit e operatorit ekonomik Egian Med shpk rezulton 17 

842 222 lekë kurse xhiro mesatare vjetore e këkuar nga AK në DST është 45 435 249 lekë. 

Rrjedhimisht nuk plotëson pikën 2.2.2  të kapacitetit ekonomik-financiar të kritereve të veçanta në 

Shtojcën nr.9. 

4. Operatori ekonomik Euromega 2010 shpk me NIPT K91624505A. 

1.Fletë analiza e paraqitur për produktin me nr.1 në tabelën e Shtojcës Nr.12 të DST është lëshuar 

nga laborator i pa akredituar për llojin e analizave të kryera. Rrjedhimisht nuk plotëson pikën 2.3 

g) të kapacitetit teknike të kritereve të veçanta në Shtojcën nr.9. 

2.Fletë analiza e paraqitur për produktin me nr.2 në tabelën e Shtojcës Nr.12 të DST është lëshuar 

nga laborator i pa akredituar për llojin e analizave të kryera. Rrjedhimisht nuk plotëson pikën 2.3 

g) të kapacitetit teknike të kritereve të veçanta në Shtojcën nr.9. 
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3.Nuk ka paraqitur fletë analizë për produktin me nr.3 në tabelën e Shtojcës Nr.12 të DST. 

Rrjedhimisht nuk plotëson pikën 2.3 g) të kapacitetit teknike të kritereve të veçanta në Shtojcën 

nr.9. 

4.Fletë analiza e paraqitur për produktin me nr.4 në tabelën e Shtojcës Nr.12 të DST është lëshuar 

nga laborator i pa akredituar për llojin e analizave të kryera. Rrjedhimisht nuk plotëson pikën 2.3 

g) të kapacitetit teknike të kritereve të veçanta në Shtojcën nr.9. 

5.Çertifikatat ISO 9001 dhe 14001 të paraqitura nga Euromega 2010 shpk nuk e përfshijnë fushën 

e objektit të prokurimit. Rrjedhimisht nuk plotëson pikën 2.3 b) dhe c) të kapacitetit teknik të 

kritereve të veçanta në Shtojcën nr.9. 

6. Autorizimet e prodhuesve për operatorin ekonomik Fedos Shpk për produktet 5) Maska të 

thjeshta, 6) Maska FFP2, 8) Termometër dixhital infrared, janë të pavlefshme pasi janë lëshuar si 

autorizime të posaçme për një procedurë tjetër prokurimi të zhvilluar në Janar 2020 me REF-

63562-07-01-2020 dhe jo për këtë procedurë prokurimi. 

7.Nuk është paraqitur autorizim prodhuesi apo distributori për produktin 8) Doreza një 

përdorimëshe.  Rrjedhimisht nuk plotëson pikën 2.3 a) të kapacitetit teknik të kritereve të veçanta 

në Shtojcën nr.9. 

8. Operatori ekonomik Euromega 2010 shpk për të vërtetuar kontratat e ngjashme ka paraqitur një 

pjesë të faturave të lëshuara për produkte të cilat nuk klasifikohen të ngjashme me mallrat objekt 

prokurimi sipas kërkesave të DST. Rrjedhimisht nuk plotëson pikën 2.2.4 të kritereve të veçanta të 

kualifikimit në Shtojcën nr.9. 

5. Operatori ekonomik Farmanet Albania shpk me NIPT K92201080V. 

1.Fletë analiza e paraqitur për produktin me nr.1 në tabelën e Shtojcës Nr.12 të DST është lëshuar 

nga laborator i pa akredituar për llojin e analizave të kryera. Rrjedhimisht nuk plotëson pikën 2.3 

g) të kapacitetit teknike të kritereve të veçanta në Shtojcën nr.9. 

2.Fletë analiza e paraqitur për produktin me nr.2 në tabelën e Shtojcës Nr.12 të DST është lëshuar 

nga laborator i pa akredituar për llojin e analizave të kryera. Rrjedhimisht nuk plotëson pikën 2.3 

g) të kapacitetit teknike të kritereve të veçanta në Shtojcën nr.9. 

3.Fletë analiza e paraqitur për produktin me nr.3 në tabelën e Shtojcës Nr.12 të DST është lëshuar 

nga laborator i pa akredituar për llojin e analizave të kryera. Rrjedhimisht nuk plotëson pikën 2.3 

g) të kapacitetit teknike të kritereve të veçanta në Shtojcën nr.9. 

4.Fletë analiza e paraqitur për produktin me nr.4 në tabelën e Shtojcës Nr.12 të DST është lëshuar 

nga laborator i pa akredituar për llojin e analizave të kryera. Rrjedhimisht nuk plotëson pikën 2.3 

g) të kapacitetit teknik të kritereve të veçanta në Shtojcën nr.9. 

5.Nuk është paraqitur asnjë dokumentacion për të vërtetuar akreditimin e laboratorit që ka kryer 

raportin e testimit për produktin 5) Maska respiratore me nivel mbrojtës FFP2. Rrjedhimisht nuk 

plotëson pikën 2.3 k) të kapacitetit teknik të kritereve të veçanta në Shtojcën nr.9. 

6.Nuk është paraqitur asnjë dokumentacion për të vërtetuar akreditimin e laboratorit që ka kryer 

raportin e testimit për produktin 6) Maskë kirurgjikale e thjeshtë me një përdorim. Rrjedhimisht 

nuk plotëson pikën 2.3 k) të kapacitetit teknik të kritereve të veçanta në Shtojcën nr.9. 
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7. Nuk është paraqitur asnjë dokumentacion për të vërtetuar akreditimin e laboratorit që ka kryer 

raportin e testimit dermatologjik për produktin 1) Sapun lëng. Rrjedhimisht nuk plotëson pikën 2.3 

h) të kapacitetit teknik të kritereve të veçanta në Shtojcën nr.9. 

6. Operatori ekonomik Florfarma shpk me NIPT K21405001N. 

1. Formulari i ofertës është plotësuar gabim pasi mungojnë oferta për 6 (gjashtë) nga produktet e 

kërkuara nga autoriteti kontraktor. Rrjedhimisht nuk plotëson pikën 1 a) të kritereve të veçanta në 

Shtojcën nr.9. 

2. Autoriteti kontraktor për arësye të skualifikimit për ofertë të parregullt nuk merr në shqyrtim 

dokumentat e tjera të paraqitura. 

7. Operatori ekonomik Florifarma shpk me NIPT K08002506W. 

1.Fletë analiza e paraqitur për produktin me nr.1 në tabelën e Shtojcës Nr.12 të DST është lëshuar 

nga laborator i pa akredituar për llojin e analizave të kryera. Rrjedhimisht nuk plotëson pikën 2.3 

g) të kapacitetit teknike të kritereve të veçanta në Shtojcën nr.9. 

2.Fletë analiza e paraqitur për produktin me nr.2 në tabelën e Shtojcës Nr.12 të DST është lëshuar 

nga laborator i pa akredituar për llojin e analizave të kryera. Rrjedhimisht nuk plotëson pikën 2.3 

g) të kapacitetit teknike të kritereve të veçanta në Shtojcën nr.9. 

3.Fletë analiza e paraqitur për produktin me nr.3 në tabelën e Shtojcës Nr.12 të DST është lëshuar 

nga laborator i pa akredituar për llojin e analizave të kryera. Rrjedhimisht nuk plotëson pikën 2.3 

g) të kapacitetit teknike të kritereve të veçanta në Shtojcën nr.9. 

4.Fletë analiza e paraqitur për produktin me nr.4 në tabelën e Shtojcës Nr.12 të DST është lëshuar 

nga laborator i pa akredituar për llojin e analizave të kryera. Rrjedhimisht nuk plotëson pikën 2.3 

g) të kapacitetit teknik të kritereve të veçanta në shtojcën nr.9. 

5.Nuk është paraqitur asnjë dokumentacion për të vërtetuar akreditimin e laboratorit që ka kryer 

raportin e testimit për produktin 5) Maska respiratore me nivel mbrojtës FFP2. Rrjedhimisht nuk 

plotëson pikën 2.3 k) të kapacitetit teknik të kritereve të veçanta në Shtojcën nr.9. 

6.Nuk është paraqitur asnjë dokumentacion për të vërtetuar akreditimin e laboratorit që ka kryer 

raportin e testimit për produktin 6) Maskë kirurgjikale e thjeshtë me një përdorim. Rrjedhimisht 

nuk plotëson pikën 2.3 k) të kapacitetit teknik të kritereve të veçanta në Shtojcën nr.9. 

7.Nuk është paraqitur asnjë dokumentacion për të vërtetuar akreditimin e laboratorit që ka kryer 

raportin e testimit dermatologjik për produktin 1) Sapun lëng. Rrjedhimisht nuk plotëson pikën 2.3 

h) të kapacitetit teknik të kritereve të veçanta në Shtojcën nr.9. 

8.Autorizimi i prodhuesit për produktin 8) “Termometër dixhital infrared”, është paraqitur 

fotokopje e shoqëruar me vërtetim përkthimi dhe jo orinjinal ose i njehsuar me origjinalin. 

Rrjedhimisht nuk plotëson kërkesat e paragrafit të fundit të kapacitetit teknik të kritereve të 

veçanta në Shtojcën nr.9. 

9. Autorizimi i prodhuesit dhe autorizimi i distributorit të autorizuar për produktin 7) “Doreza 

plastike një përdorimëshe”, është paraqitur fotokopje e shoqëruar me vërtetim përkthimi dhe jo 
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orinjinal ose i njehsuar me origjinalin. Rrjedhimisht nuk plotëson kërkesat e paragrafit të fundit të 

kapacitetit teknik të kritereve të veçanta në Shtojcën nr.9. 

10. Autorizimi i prodhuesit dhe autorizimi i distributorit të autorizuar për produktin 6) “Maskë  

ethjeshtë kirurgjikale me një përdorim”, është paraqitur fotokopje e shoqëruar me vërtetim 

përkthimi dhe jo dokument origjinal ose i njehsuar me origjinalin. Rrjedhimisht nuk plotëson 

kërkesat e paragrafit të fundit të kapacitetit teknik të kritereve të veçanta në Shtojcën nr.9. 

11. Nuk është paraqitur asnjë katalog/fragment katalogu ose skedë teknike e publikuar nga 

prodhuesit për produktet  5) Maska të thjeshta, 6) Maska FFP2, 7) Maskë kirurgjikale e thjeshtë 

me një përdorim 8)Termometër dixhital infrared, 9)Vasketa inoksi për dezinfektim. Rrjedhimisht 

nuk plotëson pikën 2.3 i) të kapacitetit teknik të kritereve të veçanta në Shtojcën nr.9. 

12. Nuk është paraqitur deklaratë konfirmiteti për produktin  9)Vasketa inoksi për dezinfektim. 

Rrjedhimisht nuk plotëson pikën 2.3 j) të kapacitetit teknik të kritereve të veçanta në Shtojcën nr.9. 

8. Operatori ekonomik Intermed shpk me NIPT J71424020D. 

1.Fletë analiza e paraqitur për produktin me nr.1 në tabelën e Shtojcës Nr.12 të DST është lëshuar 

nga laborator i pa akredituar për llojin e analizave të kryera. Rrjedhimisht nuk plotëson pikën 2.3 

g) të kapacitetit teknike të kritereve të veçanta në Shtojcën nr.9. 

2.Fletë analiza e paraqitur për produktin me nr.2 në tabelën e Shtojcës Nr.12 të DST është lëshuar 

nga laborator i pa akredituar për llojin e analizave të kryera. Rrjedhimisht nuk plotëson pikën 2.3 

g) të kapacitetit teknike të kritereve të veçanta në Shtojcën nr.9. 

3.Fletë analiza e paraqitur për produktin me nr.3 në tabelën e Shtojcës Nr.12 të DST është lëshuar 

nga laborator i pa akredituar për llojin e analizave të kryera. Rrjedhimisht nuk plotëson pikën 2.3 

g) të kapacitetit teknike të kritereve të veçanta në Shtojcën nr.9. 

4.Fletë analiza e paraqitur për produktin me nr.4 në tabelën e Shtojcës Nr.12 të DST është lëshuar 

nga laborator i pa akredituar për llojin e analizave të kryera. Rrjedhimisht nuk plotëson pikën 2.3 

g) të kapacitetit teknik të kritereve të veçanta në shtojcën nr.9. 

5.Skeda teknike e sigurisë (MSDS) për produktin 1) “Sapun lëng” është paraqitur fotokopje e 

shoqëruar me vërtetim përkthimi dhe jo dokument origjinal ose i njehsuar me origjinalin. 

Rrjedhimisht nuk plotëson kërkesat e paragrafit të fundit të kapacitetit teknik të kritereve të 

veçanta në Shtojcën nr.9. 

6.Nuk është paraqitur asnjë dokumentacion për të vërtetuar akreditimin e laboratorit që ka kryer 

raportin e testimit për produktin 5) Maska respiratore me nivel mbrojtës FFP2. Rrjedhimisht nuk 

plotëson pikën 2.3 k) të kapacitetit teknik të kritereve të veçanta në Shtojcën nr.9. 

7.Nuk është paraqitur asnjë dokumentacion për të vërtetuar akreditimin e laboratorit që ka kryer 

raportin e testimit për produktin 6) Maskë kirurgjikale e thjeshtë me një përdorim. Rrjedhimisht 

nuk plotëson pikën 2.3 k) të kapacitetit teknik të kritereve të veçanta në Shtojcën nr.9. 

8.Nuk është paraqitur asnjë dokumentacion për të vërtetuar akreditimin e laboratorit që ka kryer 

raportin e testimit dermatologjik për produktin 1) Sapun lëng. Rrjedhimisht nuk plotëson pikën 2.3 

h) të kapacitetit teknik të kritereve të veçanta në Shtojcën nr.9. 
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9. Operatori ekonomik Trimed shpk me NIPT K51612031J. 

1. Formulari i ofertës është plotësuar gabim pasi mungojnë oferta për 2 (dy) nga produktet e 

kërkuara nga autoriteti kontraktor dhe vlera e ofertuar rezulton mbi fondin limit. Rrjedhimisht nuk 

plotëson pikën 1 a) të kritereve të veçanta në Shtojcën nr.9. 

2. Autoriteti kontraktor për arësye të skualifikimit për ofertë të parregullt nuk merr në shqyrtim 

dokumentat e tjera të paraqitura. 

10. Operatori ekonomik W.Center shpk me NIPT K63029402A. 

1. Vlera e kontratave të ngjashme të paraqitura nuk e plotëson vlerën e përcaktuar nga autoriteti 

kontraktor në DST në masën 30% të vlerës së fondit limit. Fatura me nr.50512964 datë 14.11.2017 

me vlerë 14 521 100 lekë pa tvsh, fatura nr.50212959 datë 08.11.2017 me vlerë 20 308 200 lekë pa 

tvsh, kontrata e ngjashme nr.4455/1 Prot. datë 22.05.2018 lidhur me UK Tiranë me vlerë 83 928 

750 lekë pa tvsh nuk klasifikohen kontrata të ngjashme pasi produktet kanë një përbërje dhe 

destinacion të ndryshëm nga mallrat objekt prokurimi. Rrjedhimisht nuk plotëson pikën 2.2.4 të 

kapacitetit ekonomik dhe financiar të kritereve të veçanta në Shtojcën nr.9. 

 

2. Automjeti i ofertuar me targë AA 963 NF nga verifikimi i dokumentacionit të paraqitur në 

sistem rezulton që klasifikohet kamion me peshëmbajtje 3.5 ton deri 7.5 ton kurse nga autoriteti 

kontraktor është kërkuar automjet ATP. Rrjedhimisht nuk plotëson pikën 2.3 f) të kapacitetit 

teknike të kritereve të veçanta në Shtojcën nr.9. 

 

3.Dokumentacioni i paraqitur për produktin 6) “Maskë e thjeshtë kirurgjikale me një përdorim” ka 

mospërputhje pasi autorizimi i prodhuesit për këtë produkt është lëshuar nga BLF Protection 

Gmbh, skeda teknike dhe raporti i testimit për këtë produkt janë paraqitur nga prodhuesi Anhui 

Tiankang Medical Tecnology CO .ITD. Rrjedhimisht nuk plotëson pikën 2.3 a) të kapacitetit 

teknike të kritereve të veçanta në Shtojcën nr.9. 

 

4.Fletë analiza e paraqitur për produktin me nr.1 në tabelën e Shtojcës Nr.12 të DST është lëshuar 

nga laborator i pa akredituar për llojin e analizave të kryera. Rrjedhimisht nuk plotëson pikën 2.3 

g) të kapacitetit teknike të kritereve të veçanta në Shtojcën nr.9. 

 

5.Fletë analiza e paraqitur për produktin me nr.2 në tabelën e Shtojcës Nr.12 të DST është lëshuar 

nga laborator i pa akredituar për llojin e analizave të kryera. Rrjedhimisht nuk plotëson pikën 2.3 

g) të kapacitetit teknike të kritereve të veçanta në Shtojcën nr.9. 

 

6.Fletë analiza e paraqitur për produktin me nr.3 në tabelën e Shtojcës Nr.12 të DST është lëshuar 

nga laborator i pa akredituar për llojin e analizave të kryera. Rrjedhimisht nuk plotëson pikën 2.3 

g) të kapacitetit teknike të kritereve të veçanta në Shtojcën nr.9. 

 

7.Fletë analiza e paraqitur për produktin me nr.4 në tabelën e Shtojcës Nr.12 të DST është lëshuar 

nga laborator i pa akredituar për llojin e analizave të kryera. Rrjedhimisht nuk plotëson pikën 2.3 

g) të kapacitetit teknik të kritereve të veçanta në shtojcën nr.9. 
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8.Nuk është paraqitur asnjë dokumentacion për të vërtetuar akreditimin e laboratorit që ka kryer 

raportin e testimit për produktin 5) Maska respiratore me nivel mbrojtës FFP2. Rrjedhimisht nuk 

plotëson pikën 2.3 k) të kapacitetit teknik të kritereve të veçanta në Shtojcën nr.9. 

 

9.Nuk është paraqitur asnjë dokumentacion për të vërtetuar akreditimin e laboratorit që ka kryer 

raportin e testimit për produktin 6) Maskë kirurgjikale e thjeshtë me një përdorim. Rrjedhimisht 

nuk plotëson pikën 2.3 k) të kapacitetit teknik të kritereve të veçanta në Shtojcën nr.9. 

 

10.Nuk është paraqitur asnjë dokumentacion për të vërtetuar akreditimin e laboratorit që ka kryer 

raportin e testimit dermatologjik për produktin 1) Sapun lëng. Rrjedhimisht nuk plotëson pikën 2.3 

h) të kapacitetit teknik të kritereve të veçanta në Shtojcën nr.9. 

 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë bashkimin e operatorëve ekonomikë: 

1.,IDS Detergenti sh.p.k me NIPT L53602208L 2. Gentian Horjeti p.f me NIPT K31427013J 

dhe 3. Frozzer shpk me NIPT M01629004C se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme 

prej: 143 692 670 (njëqind e dyzet e tre milion e gjashtëqind e nëntëdhjetë e dy mijë e gjashtëqind 

e shtatëdhjetë) lekë pa tvsh, me kohëzgjatje deri 24 (njëzet e katër) muaj nga nënshkrimi i 

kontratës, është identifikuar si oferta e suksesshme. 

 

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Drejtorisë së Përgjithshme të Objekteve Publike, 

me adresë; Rruga “5 Maji”, God.17, Tiranë pranë sigurimin e kontratës, siç parashikohet në 

dokumentat e tenderit, brenda 5(pesë) ditëve nga dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi.  

 

Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do të bëhet 

anulimi i procedurës sipas parashikimeve të nenit 24 të Ligjit Nr.9643 datë 20.11.2006 “Për 

Prokurimin Publik” (i ndryshuar). 

 

Njoftimi i Klasifikimit është bërë më datë 10.11.2020 

Ankesa: Nuk ka pasur. 

 

 

 

TITULLARI AUTORITETIT KONTRAKTOR 

 

Erindi Bejko 

 


