
 
 

REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

UJËSJELLËS KANALIZIME TIRANË SH.A 

DEPARTAMENTI LIGJOR DHE PROKURIMEVE 

                                                           DREJTORIA E PROKURIMEVE 

          SEKTORI I SHËRBIMEVE DHE MALLRAVE 

 

 

 

Nr. _______ Prot.                         Tiranë , më ___/___/2022 
 

FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORËVE EKONOMIKË TË SUKSESSHËM 

NË MARRËVESHJEN KUADËR 

 

Për: “CARPATHIA ALBANIA” sh.p.k 

Adresa : Tiranë, Kashar Mëzez Rruga "Pavarësia" Ndërtesa Nr. 1, Kati i Tretë, Zyra 340 dhe 

magazinë, Mezez. 

Procedura e prokurimit/lotit: Proçedurë e hapur e thjeshtuar- Mallra -Marrëveshje Kuadër 

me një operator ekonomik   ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara. 

Numri i proçedurës / referenca e Lotit: REF-16778-12-30-2021 

 

Përshkrimi i shkurtër i kontratës: “Blerje maska dhe dizinfektues në kuadër të masave për 

parandalimin e COVID-19” me fond limit 1,706,667(një milion e shtatëqind e gjashtë mijë e 

gjashtëqind e gjashtëdhjetë e shtatë) lekë pa tvsh, me afat 12 muaj nga nënshkrimi i marrëveshjes 

kuadër. 

Publikimet e mëparshme (nëse është rasti): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]  

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  

oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar ne kosto    

oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në çmim X 

Me anë të këtij Njoftimi ju informojmë se, në këtë procedurë kanë marrë pjesë Ofertuesit e 

mëposhtëm me këto vlera përkatëse të ofruara: 

1.”Florifarma”sh.p.k                                                                         K08002506W 

Emri i plotë i shoqërisë                         Numri i NIPT-t  

Vlera 584,000 (pesëqind e tetëdhjetë e katër mijë) lekë pa tvsh. 



2. “Egian Med” sh.p.k                                                                          L71715003C 

Emri i plotë i shoqërisë                          Numri i NIPT-t   

Vlera 845,000 (tetëqind e dyzetë e pesë mijë) lekë pa tvsh. 

 

3. “Anbim” sh.p.k                                                                                L81618008J 

                                                                                        

Emri i plotë i shoqërisë                          Numri i NIPT-t 

Vlera  880,000 (tetëqind e tetëdhjetë mijë) lekë pa tvsh. 

 

4.     ”Enea Masllavica”                                                                          L71920001R                                                            

 

Emri i plotë i shoqërisë                          Numri i NIPT-t 

Vlera 950,000 (nëntëqind e pesëdhjetë mijë) lekë pa tvsh. 

5. ”Euromega 2010” sh.p.k                                                             K91624505A 

Emri i plotë i shoqërisë                          Numri i NIPT-t 

Vlera 980,000 (nëntëqind e tetëdhjetë mijë) lekë pa tvsh. 

 

6.  “General Plus”                                                                           L82020015J 

Emri i plotë i shoqërisë                 Numri i NIPT-t 

Vlera 1,280,000 (një milion e dyqind e tetëdhjetë mijë) lekë pa tvsh. 

7.”Albanian Distribution Chemicals” sh.p.k                                  M11815028I                               

Emri i plotë i shoqërisë                          Numri i NIPT-t 

Vlera 1,280,010 (një milion e dyqind e tetëdhjetë mijë e dhjetë) lekë pa tvsh 

 

8. ”Carpathia Albania” sh.p.k                                                           L41629009A 

Emri i plotë i shoqërisë                          Numri i NIPT-t 

Vlera 1,280,020 (një milion e dyqind e tetëdhjetë mijë e njëzetë) lekë pa tvsh. 

 

9. ” Malvina Visoka”                                                                      L61608005C 

Emri i plotë i shoqërisë                        Numri i NIPT-t 

Vlera 1,380,000 (një milion e treqind e tetëdhjetë mijë) lekë pa tvsh. 

10. ” Moto-Mania”                                                                           L32203009T 

Emri i plotë i shoqërisë                          Numri i NIPT-t 



Vlera 1,384,000 (një milion e treqind e tetëdhjetë e katër mijë) lekë pa tvsh. 

11.”Westec” sh.p.k                                                                              L01621002O 

Emri i plotë i shoqërisë                          Numri i NIPT-t 

Vlera 1,460,000 (një milion e katërqind e gjashtëdhjetë mijë) lekë pa tvsh. 

12. “Univers Promotions”   sh.p.k                                                    K81324039M 

  Emri i plotë i shoqërisë                          Numri i NIPT-t 

Vlera 1,500,000 (një milion e pesëqind mijë) lekë pa tvsh. 

13. “Albadent Group” sh.p.k                                                              L62217032L 

 Emri i plotë i shoqërisë                          Numri i NIPT-t 

Vlera 1,598,000 (një milion e pesëqind e nëntëdhjetë e tetë mijë) lekë pa tvsh. 

  

Nga pjesërmarrësit janë skualifikuar Ofertuesit e mëposhtëm: 

1.”Florifarma”sh.p.k                                                                               K08002506W 

Emri i plotë i shoqërisë                         Numri i NIPT-t  

Vlera 584,000 (pesëqind e tetëdhjetë e katër mijë) lekë pa tvsh. 

 

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme: 

 Operatori ekonomik pjesëmarrës nuk ka arritur të paraqesë dokumentacion të saktë për të 

dëshmuar përmbushjen e pikës 2.3 të kushteve të veçanta të kualifikimit. 

 

Nga pjesëmarrësit janë skualifikuar Ofertuesit e mëposhtëm: 

2. “Egian Med” sh.p.k                                                                          L71715003C 

Emri i plotë i shoqërisë                          Numri i NIPT-t   

Vlera 845,000 (tetëqind e dyzetë e pesë mijë) lekë pa tvsh. 

 

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme: 

 Operatori ekonomik pjesëmarrës nuk ka arritur të paraqesë dokumentacion të saktë për të 

dëshmuar përmbushjen e pikës 2.3 të kushteve të veçanta të kualifikimit. 

 Operatori ekonomik pjesëmarrës nuk ka arritur të paraqesë dokumentacion të saktë për të 

dëshmuar përmbushjen e kushtit të kërkuar pika 2.4. 

 

Nga pjesërmarrësit janë skualifikuar Ofertuesit e mëposhtëm: 

3. “Anbim” sh.p.k                                                                                L81618008J 

                                                                                        



Emri i plotë i shoqërisë                          Numri i NIPT-t 

Vlera  880,000 (tetëqind e tetëdhjetë mijë) lekë pa tvsh. 

 

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme: 

 Operatori ekonomik pjesëmarrës nuk ka arritur të paraqesë dokumentacion të saktë për të 

dëshmuar përmbushjen e kushtit të kërkuar pika 2.4 e DST-së. 

Nga pjesërmarrësit janë skualifikuar Ofertuesit e mëposhtëm: 

 4.     ”Enea Masllavica”                                                                          L71920001R                                                            

 

Emri i plotë i shoqërisë                          Numri i NIPT-t 

Vlera 950,000 (nëntëqind e pesëdhjetë mijë) lekë pa tvsh. 

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme: 

 Operatori ekonomik nuk ka arritur të paraqesë dokumentacion për përmbushjen e pikës 

2.2.1 të kapacitetit financiar. 

 Operatori ekonomik nuk ka arritur të paraqesë dokumentacion për përmbushjen e pikës 

2.3 të kushteve të veçanta të kualifikimit. 

Nga pjesëmarrësit janë skualifikuar Ofertuesit e mëposhtëm: 

5. ” Euromega 2010” sh.p.k                                                             K91624505A 

Emri i plotë i shoqërisë                          Numri i NIPT-t 

Vlera 980,000 (nëntëqind e tetëdhjetë mijë) lekë pa tvsh. 

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme: 

 Operatori ekonomik pjesëmarrës në përmbushje të pikës 2.4 të kushteve të veçanta të 

kualifikimit  ka paraqitur dokumentacion të përkthyer nga përkthyese e cila nuk është e 

liçensuar nga Ministria e Drejtësisë. 

Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhtëm: 

6.  “General Plus”                                                                        L82020015J 

Emri i plotë i shoqërisë                 Numri i NIPT-t 

Vlera 1,280,000(një milion e dyqind e tetëdhjetë mijë) lekë pa tvsh. 

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme: 

 Referuar test raportit të paraqitur nga operatori ekonomik pjesëmarrës KVO konstaton se 

operatori ekonomik i sipërcituar nuk përmbush specifikimet teknike të kërkuar në DST. 

Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhtëm: 

7.”Albanian Distribution Chemicals” sh.p.k                                  M11815028I                               



Emri i plotë i shoqërisë                          Numri i NIPT-t 

Vlera 1,280,010 (një milion e dyqind e tetëdhjetë mijë e dhjetë) lekë pa tvsh 

 

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme: 

 Operatori ekonomik pjesëmarrës është skualifikuar në mbështetje të nenit 76 pika pika 3 

gërma g) të ligjit nr.162, datë 23.12.2020 ”Për Prokurimin Publik”. 

8. ” Moto-Mania”                                                                           L32203009T 

Emri i plotë i shoqërisë                          Numri i NIPT-t 

Vlera 1,384,000(një milion e treqind e tetëdhjetë e katër mijë) lekë pa tvsh. 

 Operatori ekonomik Moto Mania sh.p.k nuk ka paraqitur dokumentacion për 

përmbushjen e pikës 2.4 të kushteve të vecanta të kualifikimit. 

 

9.”Westec” sh.p.k                                                                              L01621002O 

Emri i plotë i shoqërisë                          Numri i NIPT-t 

Vlera 1,460,000(një milion e katërqind e gjashtëdhjetë mijë) lekë pa tvsh. 

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme: 

 Operatori ekonomik Moto Mania sh.p.k nuk ka paraqitur dokumentacion për 

përmbushjen e pikës 2.4 të kushteve të vecanta të kualifikimit cka bie në kundërshtim me 

DST. 

10. “Univers Promotions”   sh.p.k                                                    K81324039M 

  Emri i plotë i shoqërisë                          Numri i NIPT-t 

Vlera 1,500,000(një milion e pesëqind mijë) lekë pa tvsh. 

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme: 

  Në përmbushje të kriterit të kërkuar në DST pika 2.4 operatori ekonomik ka paraqitur 

deklaratë përpuethshmërie CE por jo test raport ashtu siç është kërkuar nga AK. 

 

 

 

 

 

 

 



 

*  *  * 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë operatorin ekonomik “Carpathia 

Albania” sh.p.k me vlerë 1,280,020(një milion e dyqind e tetëdhjetë mijë e njëzetë) lekë pa tvsh 

se është identifikuar si Oferta e suksesshme. 

 

Me publikimin e këtij njoftimi, fillojnë afatet e ankimit sipas përcaktimeve në  nenin 109 të  

Ligjit Nr. 162/2020, datë 23.12.2020, “Për Prokurimin Publik´. 

  

 

 


