
 
AGJENCIA E BLERJEVE TË PËRQENDRUARA 

                                           

FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORËVE EKONOMIKË TË SUKSESSHËM 

NË MARRËVESHJEN KUADËR 

 

Datë:  24.05.2021 

 

Për:  "UNIVERS PROMOTIONS" SHPK                                                                            

Adresa: Kashar KASHAR Qafa e Kasharit, Mbikalimi I Rinasit, Tiranë 

 

* * * 

Procedura e prokurimit: “Procedurë e Hapur”, Marrëveshje Kuadër me një operator ekonomik 

ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara, me objekt “Blerje Këpucë për Qendrën Kombëtare të 

Urgjencës Mjekësore”, me fond të përgjithshëm të Marrëveshjes Kuadër: 11,983,333 

(njëmbëdhjetë milion e nëntëqind e tetëdhjetë e tre mijë e treqind e tridhjetë e tre) lekë pa TVSH, 

me afat 24 (njëzet e katër) muaj, me numër reference REF-89909-03-12-2021. 

 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Blerje Këpucë për Qendrën Kombëtare të Urgjencës 

Mjekësore”, me fond të përgjithshëm të marrëveshjes kuadër: 11,983,333 (njëmbëdhjetë milion 

e nëntëqind e tetëdhjetë e tre mijë e treqind e tridhjet e tre) lekë pa TVSH, me afat 24 (njëzet e 

katër) muaj, marrëveshje kuadër me një operator ekonomik ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara 

dhe me afat kohor për ekzekutimin: Nga lidhja e kontratës/ kontratave deri në plotësimin e 

nevojave të autoriteteve kontraktore, brenda afatit të marrëveshjes kuadër brenda 90 ditëve nga 

dita pas nënshkrimit të  lidhjes së kontratës/ kontratave. 

 

Publikime të mëparshme ( jo ): Buletini i Njoftimeve Publike 23.03.2021, Nr.42.  

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  çmimi më i ulët X      
 

Njoftojmë se, kanë qenë pjesëmarrës në procedurë këta operatorë ekonomikë me vlerat përkatëse 

të ofruara: 

  

1) “GENTIAN SADIKU” PF                                                          L42314005A 

Emri i plotë i shoqërisë        numri i NIPT-it   

Vlera: 7,970,000 (shtatë  milion e nëntëqind e shtatëdhjetë  mijë ) lekë, pa TVSH. 

(me numra dhe fjalë) 

 

2) "W-CENTER" SHPK                  K63029402A 

Emri i plotë i shoqërisë        numri i NIPT-it   

Vlera: 8,860,000 ( tetë milion e tetëqind e gjashtëdhjet mijë) lekë, pa TVSH. 

(me numra dhe fjalë) 



 

3) "UNIVERS PROMOTIONS" SHPK                                      K81324039M 

Emri i plotë i shoqërisë        numri i NIPT-it   

Vlera: 11,350,000 (njëmbëdhjetë  milion e treqind e pesëdhjetë  mijë) lekë pa TVSH. 

(me numra dhe fjalë) 
 

Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhtëm: 

 

1) “W-CENTER” SHPK                                                                            K63029402A 

Emri i plotë i shoqërisë        numri i NIPT-it 

  

2) “GENTIAN SADIKU” PF                                                          L42314005A 

Emri i plotë i shoqërisë        numri i NIPT-it   

 
 

1.  Arsyet e s’kualifikimit për “W-CENTER” SHPK 

 

 Nuk plotëson pikën 2, seksioni 2.1, “Kapaciteti ligjor/profesional i operatorëve ekonomik”, 

pika 2, “Kriteret e veçanta të kualifikimit”, pasi në momentin e hapjes së ofertave nuk arriti 

të paraqesë kopje të certifikuar të bilancit të vitit 2020, të paraqitur pranë autoriteteve 

përkatëse tatimore. 

 Nuk përmbush specifikimet teknike, sic kërkohen në Shtojcën 10 të DST dhe, konkretisht 

në lidhje me “pjesën e sipërme” të këpucës, ku kërkohet që të ketë 6 vende për kalimin e 

lidhseve, të cilat duhet të jenë jo metalike (metal free), dhe te pjesa e llapës në kuadrat e 

qepur me versionin 3D logoja 127 e QKUM-së. Mostra e paraqitur, si pjesë e ofertës nga 

ofertuesi ka 6 vende për kalimin e lidhseve, të cilat janë metalike dhe nuk ka të qepur në 

pjesën e llapës logon 127 të QKUM-së. 

 

2. Arsyet e s’kualifikimit për “GENTIAN SADIKU” SHPK 

 

 Sipas Vendimit te KSHA nr. 780/2 date 28.04.2021, pasi Laboratori Fiziko-Mekanik dhe 

Kimik i Tekstilit dhe Lëkurës pranë Universitetit Politeknik të Tiranës, në momentin e 

lëshimit të raport testimeve, datë 06.04.2021, për artikujt e dërguara nga “Gentian Sadiku” 

P.F., nuk ka qënë laborator i akredituar nga organi kombëtar i akreditimit DPA (certifikata 

e akreditimit ka qënë me vlefshmëri deri në datën 16.06.2020), në kundërshtim me kriterin 

në shtojcën nr.9 në “Kriterete e Vecanta të Kualifikimit” në Seksionin 2.3 “Kapaciteti 

Teknik” pika 
 

 

* * * 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë se është identifikuar si operator 

ekonomik i suksesshëm: 

Operatori Ekonomik “UNIVERS PROMOTIONS” SHPK, me NIPT K81324039M me ofertë 

ekonomike: 11,350,000 (njëmbëdhjetë  milion e treqind e pesëdhjetë  mijë) lekë pa TVSH me 

adresë: Kashar KASHAR Qafa e Kasharit, Mbikalimi I Rinasit, Tiranë. 



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 19.04.2021 

Ankesa: PO 

Kanë marrë përgjigje me vendimin e KSHA nr.780/2 prot., 28.04.2021 

Njoftimi i klasifikimit pas rivlerësimit është bërë në datë  11.05.2021 

Ankesa pas rivlerësimit: JO 

 

TITULLARI I ORGANIT QENDROR BLERËS 

DREJTOR I PËRGJITHSHËM 


