
 
AGJENCIA E BLERJEVE TË PËRQENDRUARA 

                                            

FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORËVE EKONOMIKË TË SUKSESSHËM 

NË MARRËVESHJEN KUADËR 

Datë:  23.07.2021 

 

Për:  “EURO MEGA 2010” SHPK  

Adresa: Fshati Ahemtaq, pranë firmës Ital Kon Prezë, Tiranë. 

 

Për:      “W CENTER” SHPK 

           Adresa: Lagjia 8 Shkurti, Pallati 2 katesh, Perballe gjimnazit "Perikli Ikonomi", Fier.  

 

Për:      “PASTRIME SILVIO” SHPK      

            Adresa: Njësia Bashkiake nr. 2, Rruga Fatmir Haxhiu, Pallati 2, Shkalla 10, Apartamenti                

76, Kati I, Tiranë. 

 
 

* * * 

Procedura e prokurimit: “Proçedurë e Hapur”, Marrëveshje Kuadër me disa operatorë 

ekonomikë 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 kuader: 197,020,422 (njëqind e nëntëdhjetë e shtatë milion e njëzet 

mijë e katërqind e njëzet e dy) Lekë (pa TVSH), me afat 24 muaj, me numër reference të 

procedurës kryesore REF-90593-03-19-2021. 
 

Numri i referencës së Lotit I: REF-90596-03-19-2021. 
 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: Loti 1 “Blerje detergjent, dizifektant dhe aromatizues” me 

fond të marrëveshjes kuadër: 125,924,225.74 (njëqind e njëzet e pesë milion e nëntëqind e njëzet 

e katër mijë e dyqind e njëzet e pesë pikë shtatëdhjetë e katër) Lekë (pa TVSH), me numër 

reference: REF-90596-03-19-2021. 

 

Publikime të mëparshme ( jo ): Buletini i Njoftimeve Publike 29.03.2021, Nr.45.  

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

Për Lotin I, njoftojmë se, kanë qenë pjesëmarrës në këtë procedurë këta operatorë ekonomikë me 

vlerat përkatëse të ofruara: 

  

1) BOE “AN&RA” SHPK & “CAPITAL GROUP” SHPK       K12205001L, L62513212V 

        Emri i plotë i shoqërisë                 numri i NIPT-it    



Vlera: 69,672,023 (gjashtëdhjetë e nëntë milion e gjashtëqind e shtatëdhjetë e dy mijë e njëzet 

e tre) lekë (pa TVSH).  

(me numra dhe fjalë). 

 

2) BOE “ANBIM” SHPK & “BOJRA NEON” SHPK     L81618008J, L52424016A 

        Emri i plotë i shoqërisë                 numri i NIPT-it    

Vlera: 111,119,195 (njëqind e njëmbëdhjetë milion e njëqind e nëntëmbëdhjetë mijë e njëqind 

e nëntëdhjetë e pesë) lekë (pa TVSH).  

(me numra dhe fjalë). 

 

3) “ATLANTIK 3” SHPK      K22218003V 

        Emri i plotë i shoqërisë                 numri i NIPT-it    

Vlera: 107,441,500 (njëqind e shtatë milion e katërqind e dyzet e një mijë e pesëqind) lekë (pa 

TVSH).  

(me numra dhe fjalë). 

 

4) “EURO MEGA 2010” SHPK     K91624505A 

        Emri i plotë i shoqërisë                 numri i NIPT-it    

Vlera: 65,700,000 (gjashtëdhjetë e pesë milion e shtatëqind mijë) lekë (pa TVSH).  

(me numra dhe fjalë). 

 

5) BOE “GET klin” SHPK & “2 AT” SHPK    L82420502U, K14019001H 

        Emri i plotë i shoqërisë                 numri i NIPT-it    

Vlera: 82,656,110 (tetëdhjetë e dy milion e gjashtëqind e pesëdhjetë e gjashtë mijë e njëqind e 

dhjetë) lekë (pa TVSH).  

(me numra dhe fjalë). 

 

6) BOE “MURATI D” SHPK & “ANHEL” SHPK   K42003004T, K32927202A 

        Emri i plotë i shoqërisë                 numri i NIPT-it    

Vlera: 78,441,388 (shtatëdhjetë e tetë milion e katërqind e dyzet e një mijë e treqind e tetëdhjetë 

e tetë) lekë (pa TVSH).  

(me numra dhe fjalë). 

 

7) “PASTRIME SILVIO” SHPK     K91413010N 

        Emri i plotë i shoqërisë                 numri i NIPT-it    

Vlera: 118,728,361 (njëqind e tetëmbëdhjetë milion e shtatëqind e njëzet e tetë mijë e treqind 

e gjashtëdhjetë e një) lekë (pa TVSH).  

(me numra dhe fjalë). 

 

8) “W CENTER” SHPK      K63029402A 

        Emri i plotë i shoqërisë                 numri i NIPT-it    

Vlera: 97,846,152 (nëntëdhjetë e shtatë milion e tetëqind e dyzet e gjashtë mijë e njëqind e 

pesëdhjetë e dy) lekë (pa TVSH).  

(me numra dhe fjalë). 

 

 
 



JANË SKUALIFIKUAR OPERATORËT EKONOMIKË TË MËPOSHTËM:  

 

1) BOE “AN&RA” SHPK & “CAPITAL GROUP” SHPK       K12205001L, L62513212V 

        Emri i plotë i shoqërisë                 numri i NIPT-it    

Vlera: 69,672,023 (gjashtëdhjetë e nëntë milion e gjashtëqind e shtatëdhjetë e dy mijë e njëzet 

e tre) lekë (pa TVSH).  

 

2) BOE “ANBIM” SHPK & “BOJRA NEON” SHPK     L81618008J, L52424016A 

        Emri i plotë i shoqërisë                 numri i NIPT-it    

Vlera: 111,119,195 (njëqind e njëmbëdhjetë milion e njëqind e nëntëmbëdhjetë mijë e njëqind 

e nëntëdhjetë e pesë) lekë (pa TVSH).  

 

3) “ATLANTIK 3” SHPK      K22218003V 

        Emri i plotë i shoqërisë                 numri i NIPT-it    

Vlera: 107,441,500 (njëqind e shtatë milion e katërqind e dyzet e një mijë e pesëqind) lekë (pa 

TVSH).  

 

4) BOE “GET klin” SHPK & “2 AT” SHPK    L82420502U, K14019001H 

        Emri i plotë i shoqërisë                 numri i NIPT-it    

Vlera: 82,656,110 (tetëdhjetë e dy milion e gjashtëqind e pesëdhjetë e gjashtë mijë e njëqind e 

dhjetë) lekë (pa TVSH).  

 

5) BOE “MURATI D” SHPK & “ANHEL” SHPK   K42003004T, K32927202A 

        Emri i plotë i shoqërisë                 numri i NIPT-it    

Vlera: 78,441,388 (shtatëdhjetë e tetë milion e katërqind e dyzet e një mijë e treqind e tetëdhjetë 

e tetë) lekë (pa TVSH).  

 

ARSYET E SKUALIFIKIMIT: 
 

1. Arsyeja e skualifikimit për BOE “AN&RA” SHPK & “CAPITAL GROUP” SHPK 

 BOE nuk plotëson kriterin e përcaktuar në pikën 2, Seksioni 2.3. “Kapaciteti teknik” të 

Kritereve të vecanta të kualifikimit, pasi në momentin e hapjes së ofertave, anëtari i BOE 

“CAPITAL GROUP” SHPK, nuk arriti të provojë se disponon në emër të shoqërisë të paktën 

një ambient magazinimi në raport me përqindjen e pjesëmarrjes në këtë bashkim. Certifikata 

për vërtetim pronësie e paraqitur, është në emër të administratorit të shoqërisë B. Ç., dhe jo 

të “CAPITAL GROUP” SHPK. 

 BOE nuk plotëson kriterin e përcaktuar në pikën 3 gërma f, Seksioni 2.3. “Kapaciteti teknik” 

të Kritereve të vecanta të kualifikimit, pasi në momentin e hapjes së ofertave, anëtari i BOE 

“AN&RA” SHPK, nuk arriti të provojë se lejet e drejtimit të automjetit të paraqitura në sistem, 

i përkasin punonjësve të shoqërisë. 

 BOE nuk plotëson kriterin e përcaktuar në pikën 4 gërma b, Seksioni 2.3. “Kapaciteti teknik” 

të Kritereve të vecanta të kualifikimit, pasi në momentin e hapjes së ofertave, anëtari i BOE 

“AN&RA” SHPK, nuk ka paraqitur Listëpagesat e deklaruara në organet tatimore për 

periudhën Dhjetor 2020-Shkurt 2021. Në SPE, anëtari i BOE “AN&RA” SHPK ka paraqitur 



Listëpagesat e deklaruara në organet tatimore për periudhën Dhjetor 2019-Shkurt 2020, të 

cilat nuk janë ato që kërkohen në DST. 

 

2. Arsyeja e skualifikimit për BOE “ANBIM” SHPK & “BOJRA NEON” SHPK 

 BOE nuk plotëson kriterin e përcaktuar në pikën 1 të seksionit 2.3 “Kapaciteti teknik” të 

Kritereve të vecanta të kualifikimit, pasi në momentin e hapjes së ofertave, anëtari i BOE 

“BOJRA NEON” SHPK, nuk arriti të provojë se ka realizuar furnizime të mëparëshme të 

ngjashme, të realizuara gjatë 3 viteve të fundit, në një vlerë jo më të vogël se 40% e vlerës së 

shumës së fondeve limit (loti 1, 2 dhe 3) për të cilat ka ofertuar. 

 BOE nuk plotëson kriterin e përcaktuar në pikën 2 të seksionit 2.2 “Kapaciteti ekonomik dhe 

financiar” të Kritereve të Vecanta të Kualifikimit, pasi në ditën e hapjes së ofertave, anëtari i 

BOE “BOJRA NEON” SHPK, nuk ka paraqitur akt-ekspertizat e ekspertit kontabël të 

autorizuar për bilancet e viteve 2018 dhe 2019. Operatori ekonomik është në kushtet e 

përcaktimeve të nenit 41 të ligjit nr.10091 datë 05.03.2009. 

 BOE nuk plotëson kriterin e përcaktuar në pikën 1 të seksionit 2.1 “Kapaciteti 

ligjor/profesional i operatorëve ekonomikë” të Kritereve të Vecanta të Kualifikimit, pasi anëtari 

i BOE “ANBIM” shpk, nuk arriti të paraqesë Certifikatë që vërteton cilësinë e menaxhimit ISO 

9001 ose ekuivalente të vlefshme. Pas verifikimit në faqen zyrtare të organit ICL Integral 

Certification Pvt.Ltd., rezulton se Certifikata me nr. AL11025A në emër të “ANBIM” shpk ka 

statusin “I tërhequr”. 

 BOE nuk plotëson kriterin e përcaktuar në pikën 2 të seksionit 2.1 “Kapaciteti 

ligjor/profesional i operatorëve ekonomikë” të Kritereve të Vecanta të Kualifikimit, pasi anëtari 

i BOE “ANBIM” shpk, nuk arriti të paraqesë Certifikatë që vërteton cilësinë e menaxhimit të 

shëndetit dhe sigurisë në punë ISO 18001 ose ekuivalente të vlefshme. Pas verifikimit në faqen 

zyrtare të organit LMS Assessments për Certifikatën me nr. AL6008C në emër të “ANBIM” 

shpk nuk rezulton asnjë e dhënë. 

 

3. Arsyeja e skualifikimit për “ATLANTIK 3” SHPK 

 Ofertuesi nuk plotëson kriterin e përcaktuar në pikën 1 të seksionit 2.2 “Kapaciteti ekonomik 

dhe financiar” të Kritereve të Vecanta të Kualifikimit, pasi në momentin e hapjes së ofertave, 

nuk arriti të provojë se ka kapacitete ekonomike financiare për të gjitha lotet (lotet 1, 2 dhe 3) 

ku operatori ekonomik ka ofertuar. Nga dokumentacioni i paraqitur në SPE, rezulton se 

mesatarja e xhiros së realizuar për 3 vitet e fundit nga ofertuesi, është me e vogël se 40% e 

vlerës së shumës së fondeve limit  të loteve 1, 2 dhe 3, për të cilat ka ofertuar. 

 

4. Arsyeja e skualifikimit për BOE “GET klin” SHPK & “2 AT” SHPK 

 BOE nuk plotëson kriterin e përcaktuar në pikën 1 të seksionit 2.2 “Kapaciteti ekonomik dhe 

financiar” të Kritereve të Vecanta të Kualifikimit, pasi në momentin e hapjes së ofertave, 

anëtari i BOE “GET KLIN” SHPK, nuk arriti të provojë se ka kapacitete ekonomike financiare 

në raport me përqindjen e pjesëmarrjes në këtë bashkim. Nga vërtetimi i xhiros së tre viteve të 

fundit, i paraqitur në SPE nga anëtari i BOE “GET KLIN” SHPK rezulton se, vlera mesatare 

e xhiros së realizuar në tre vitet e fundit nga ky operator është me vogël sesa vlera e kërkuar 

në raport me përqindjen e pjesëmarrjes në këtë bashkim. 



 

5. Arsyeja e skualifikimit për BOE “MURATI D” SHPK & “ANHEL” SHPK 

 Ofertuesi nuk plotëson kriterin e përcaktuar në pikën 1 të seksionit 2.3 “Kapaciteti teknik” të 

Kritereve të vecanta të kualifikimit, pasi në momentin e hapjes së ofertave, nuk arriti të provojë 

se ka kapacitete teknike për të gjitha lotet (lotet 1 dhe 2) ku operatori ekonomik ka ofertuar. 

Nga dokumentacioni i paraqitur në SPE, rezulton se, ofertuesi nuk ka realizuar furnizime të 

mëparëshme të ngjashme, të realizuara gjatë 3 viteve të fundit, në një vlerë jo më të vogël se 

40% e vlerës së shumës së fondeve limit (loti 1 dhe 2) për të cilat ka ofertuar. 

 BOE nuk plotëson kriterin e përcaktuar në pikën 1 të seksionit 2.1 “Kapaciteti 

ligjor/profesional i operatorëve ekonomikë” të Kritereve të Vecanta të Kualifikimit, pasi anëtari 

i BOE “ANHEL” shpk, nuk arriti të paraqesë Certifikatë që vërteton cilësinë e menaxhimit ISO 

9001 ose ekuivalente të vlefshme. Pas verifikimit në faqen zyrtare të organit ICL Integral 

Certification Pvt.Ltd., rezulton se Certifikata me nr. AL11145A në emër të “ANHEL” shpk ka 

statusin “I tërhequr”. 

 BOE nuk plotëson kriterin e përcaktuar në pikën 1 të seksionit 2.1 “Kapaciteti 

ligjor/profesional i operatorëve ekonomikë” të Kritereve të Vecanta të Kualifikimit, pasi anëtari 

i BOE “ANHEL” shpk, nuk arriti të paraqesë Certifikatë që vërteton cilësinë e menaxhimit të 

shëndetit dhe sigurisë në punë ISO 18001 ose ekuivalente të vlefshme. Pas verifikimit në faqen 

zyrtare të organit ICL Integral Certification Pvt.Ltd., rezulton se Certifikata me nr. AL11145C 

në emër të “ANHEL” shpk ka statusin “I tërhequr”. 

 

                                                                 * * * 
 

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

ekonomikë të suksesshëm: 

 

1) “EURO MEGA 2010” SHPK     K91624505A 

        Emri i plotë i shoqërisë                 numri i NIPT-it    

Vlera: 65,700,000 (gjashtëdhjetë e pesë milion e shtatëqind mijë) lekë (pa TVSH);  
 

2) “W CENTER” SHPK      K63029402A 

        Emri i plotë i shoqërisë                 numri i NIPT-it    

Vlera: 97,846,152 (nëntëdhjetë e shtatë milion e tetëqind e dyzet e gjashtë mijë e njëqind e 

pesëdhjetë e dy) lekë (pa TVSH); 
 

3) “PASTRIME SILVIO” SHPK     K91413010N 

        Emri i plotë i shoqërisë                 numri i NIPT-it    

Vlera: 118,728,361 (njëqind e tetëmbëdhjetë milion e shtatëqind e njëzet e tetë mijë e treqind 

e gjashtëdhjetë e një) lekë (pa TVSH).  

Rrjedhimisht, jeni të lutur të paraqiteni pranë Ministrisë së Brendshme, Agjencia e Blerjeve të 

Përqendruara, me adresë: Blv. “Dëshmorët e Kombit”, Nd. 1, 1001, Tiranë, Tel: 042 247 865, 

menjëherë nga dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi për të lidhur draft marrëveshjen kuadër. 

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 18.05.2021 



Ankesa: Po 

(Marrë përgjigje me Vendim te Komisionit të Shqyrtimit të Ankesave nr. 940/2 prot, datë 

27.05.2021, si dhe Vendimin nr.365/2021 datë 14.7.2021 të Komisionit të Prokurimit Publik).  

 

 

TITULLARI I ORGANIT QENDROR BLERËS 

DREJTOR I PËRGJITHSHËM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


