
 
AGJENCIA E BLERJEVE TË PËRQENDRUARA 

                                           

FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORËVE EKONOMIKË TË SUKSESSHËM 

NË MARRËVESHJEN KUADËR 

 

Datë:  28.05.2021 

 

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 uniformash, për Qendrën Kombëtare 

të Urgjencës Mjekësore”, me fond të Marrëveshjes Kuadër: 79,290,000 (shtatëdhjetë e nëntë 

milion e dyqind e nëntëdhjetë mijë) lekë pa TVSH, me afat 24 (njëzet e katër) muaj, me REF-

90586-03-19-2021. 

 

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

Mjekësore”, me fond të marrëveshjes kuadër: 79,290,000 (shtatëdhjetë e nëntë milion e dyqind e 

nëntëdhjetë mijë) 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 29.03.2021, Nr.45.  

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) “AN&RA" SHPK                                                                         K12205001I  

Emri i plotë i shoqërisë                              numri i NIPT-it   

Vlera: 48,500,000  (dyzet e tetë milion e pesqind mijë) lekë pa TVSH.  

(me numra dhe fjalë) 

 

2) "UNIVERS PROMOTIONS" SHPK     K81324039M 

Emri i plotë i shoqërisë        numri i NIPT-it   

Vlera: 51,900,000 (pesëdhjet e një milion e nëntëqind mijë) lekë pa TVSH. 

(me numra dhe fjalë) 

 



3) "B&B FASHION" SHPK                                                           L33323201D 

Emri i plotë i shoqërisë        numri i NIPT-it   

Vlera: 58,040,000 (pesëdhjet e tetë  milion e dyzet mijë) lekë pa TVSH. 

(me numra dhe fjalë) 

 

4) “MARSI&AL" SHPK                                                                 L21502014K 

Emri i plotë i shoqërisë        numri i NIPT-it   

Vlera: 61,800,000 (gjashtëdhjet e një milion e tetëqind mijë) lekë pa TVSH. 

(me numra dhe fjalë) 

 

5) "W-CENTER" SHPK                                                                  K63029402A 

Emri i plotë i shoqërisë        numri i NIPT-it   

Vlera: 64,200,000 (gjashtëdhjet e katër  milion e dyqind mijë) lekë pa TVSH. 

(me numra dhe fjalë) 

 

6) "EN&AD" SHPK                                                                         L31331006V 

Emri i plotë i shoqërisë        numri i NIPT-it   

Vlera: 65,250,000 (gjashtëdhjet  e pesë milion e dyqind e pesëdhjet mijë) lekë pa TVSH. 

(me numra dhe fjalë) 

 

7) "GENTIAN SADIKU" P.F.                                                          L42314005A 

Emri i plotë i shoqërisë         numri i NIPT-it   

Vlera: 66,000,000 (gjashtëdhjet e gjashtë  milion) lekë pa TVSH. 

(me numra dhe fjalë) 
 

Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhtëm: 

 

1) “AN&RA" SHPK                                                                         K12205001I  

Emri i plotë i shoqërisë                              numri i NIPT-it   

 

2) "B&B FASHION" SHPK                                                           L33323201D 

Emri i plotë i shoqërisë        numri i NIPT-it   

 

3) “MARSI&AL" SHPK                                                                 L21502014K 

Emri i plotë i shoqërisë        numri i NIPT-it   

 

4) "W-CENTER" SHPK                                                                  K63029402A 

Emri i plotë i shoqërisë        numri i NIPT-it   

 

5) "EN&AD" SHPK                                                                         L31331006V 

Emri i plotë i shoqërisë        numri i NIPT-it   

 
 

1.  Arsyet e s’kualifikimit për “AN&RA”  SHPK 

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

të Kritereve të Vecanta të Kualifikimit, pasi në momentin e hapjes së ofertave nuk arriti të 

sigurojë dëshmi për të provuar përvojën e mëparshme, të ngjashme, të kryera gjatë 3 (tre) viteve 

të fundit nga data e zhvillimit të procedurës, në një vlerë jo më të vogël se 40% të vlerës së 

fondit limit. Faturat tatimore përkatese dhe vërtetimi për realizim kontrate nr. 8002/1 datë 



02.10.2019, të paraqitura në SPE nga ofertuesi në përmbushje të Kontratës nr. 341/6 datë 

05.03.2018 me objekt: “Blerje materiale gazermimi” të lidhur me Drejtorinë e Përgjithshme të 

Burgjeve, nuk kanë për objekt të tyre mallra të ngjashme me objektin që prokurohet. 

 

2. Arsyet e s’kualifikimit për  “B&B FASHION” SHPK 

 Ofertuesi nuk plotëson kriterin e përcaktuar në pikën 1 gërma a (Formulari i ofertës, sipas 

Shtojcës 1), të. Kritereve të vecanta të kualifikimit, pasi oferta ekonomike e paraqitur në 

SPE rezulton me gabim aritmetikor më të lartë se 2% e vlerës së ofertës ekonomike të ofruar. 

Bazuar në Vendimin nr. 914 datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të Prokurimit 

Publik”, neni 4, Ofertat e kualifikuara verifikohen nëse kanë apo jo gabime aritmetike. Nëse 

ofertat rezultojnë me gabime aritmetike korigjohen në mënyrën e mëposhtme: - Nëse ka 

ndonjë mospërputhje, nërmjet cmimit për njësi dhe cmimit total, që del nga shumëzimi i 

cmimit të njësisë me sasinë, cmimi i njësisë mbizotëron dhe cmimi total korigjohet në bazë 

të tij. Ofertat me gabime aritmetike refuzohen, kur shumat absolute të të gjitha korrigjimeve 

janë më të larta ose më të ulëta se 2% e vlerës së ofertës ekonomike të ofruar. Pas korigjimit 

të gabimit aritmetik, oferta juaj rezulton në shumën 59.486.000 lekë pa TVSH, nga 

58.040.000 lekë pa TVSH e ofruar. 

 
3. Arsyet e s’kualifikimit për   “MARSI & AL” SHPK 

 Ofertuesi nuk plotëson kriterin e përcaktuar në pikën 2 të seksionit 2.2, “Kapaciteti 

ekonomik dhe financiar” të Kritereve të veçanta të kualifikimit, pasi në momentin e hapjes 

së ofertave nuk arriti të paraqesë Akt-ekspertizën e ekspertit kontabël të autorizuar (Raportin 

e Auditimit te Pavarur) për Bilancin Financiar të Vitit 2019. Operatori ekonomik është në 

kushtet e përcaktimeve të nenit 41, të ligjit nr.10091, datë 05.03.2009. 

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

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

të Kritereve të Vecanta të Kualifikimit, pasi në momentin e hapjes së ofertave nuk arriti të 

sigurojë dëshmi për të provuar përvojën e mëparshme, të ngjashme, të kryera gjatë 3 (tre) viteve 

të fundit nga data e zhvillimit të procedurës, në një vlerë jo më të vogël se 40% të vlerës së 

fondit limit. Fatura tatimore përkatëse e paraqitur në SPE nga ofertuesi në përmbushje të 

Kontratës nr. 4375/13 datë 13.10.2017 me objekt: “Blerje veshmbathje për punonjësit” të lidhur 

me Albpetrol sh.a., është në vlerë më të vogël se 40% e vlerës së fondit limit, ndërsa vërtetimi 

i realizimit të kontratës nr. 5272/1 datë 29.06.2019 i lëshuar nga Albpetrol sh.a., nuk përcakton 

vlerën e kontrates të realizuar gjatë 3 viteve të fundit nga data e zhvillimit të procedurës. 

 
5. Arsyet e s’kualifikimit për   “EN&AD” SHPK 

 Ofertuesi nuk plotëson kriterin e përcaktuar në pikën 2 të seksionit 2.2, “Kapaciteti 

ekonomik dhe financiar” të Kritereve të veçanta të kualifikimit, pasi në momentin e hapjes 

së ofertave nuk arriti të paraqesë Akt-ekspertizën e ekspertit kontabël të autorizuar (Raportin 

e Auditimit te Pavarur) për Bilancin Financiar të Vitit 2018 dhe 2019. Operatori ekonomik 

është në kushtet e përcaktimeve të nenit 41, të ligjit nr.10091, datë 05.03.2009. 
 

 

* * * 

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: 51,900,000 (pesëdhjet e një milion e nëntëqind 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 06.05.2021 

Ankesa: PO 

Kanë marrë përgjigje me vendimin e KSHA nr.862/2 prot., 17.05.2021 

 

TITULLARI I ORGANIT QENDROR BLERËS 

DREJTOR I PËRGJITHSHËM 


