
 

     

MINISTRIA E BRENDSHME 

                      AGJENCIA E BLERJEVE TË PËRQENDRUARA 

 

 

                                                       

FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORËVE EKONOMIKË TË SUKSESSHËM 

NË MARRËVESHJEN KUADËR 

 

[Data: 29.06.2020] 

 

Për: Bashkimin e Operatorëve Ekonomikë “Gerti 1987” SHPK dhe “Olta SHARRA” PF 

Adresa e kryesuesit të BOE, “Gerti 1987” SHPK: Objekt me nr. pasurie 47/414, Zona 

Kadastrale 1356, Fshati Çarshovë, Përmet, Gjirokastër. 

 

* * * 

Proçedura e prokurimit: Procedurë e hapur mbi kufirin e lartë monetar - Mallra - Marrëveshje 

kuadër me disa operator ekonomik, ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara me objekt: “Blerje 

artikuj ushqimorë, për Drejtorinë e Përgjithshme të Burgjeve” ndarë në 6 (gjashtë) Lote, me 

fond të përgjithshëm të marrëveshjes kuadër: 1,008,096,397 (njëmiliard e tetë milion e nëntëdhjetë 

e gjashtë mijë e treqindë e nëntëdhjet e shtatë) Lekë (pa TVSH), me numër reference: REF-53906-

03-11-2020. 

 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: Loti 4 "Blerje ushqime koloniale për Drejtorinë e 

Përgjithshme të Burgjeve”, marrëveshje kuadër me disa operatorë ekonomik ku të gjitha kushtet 

janë të përcaktuara, me fond limit të marrëveshjes kuadër 155,587,640 (njëqind e pesëdhjetë e pesë 

milion e pesëqind e tetëdhjetë e shtatë mijë e gjashtëqind e e dyzetë) Lekë (pa TVSH), me numër 

reference REF-53914-03-11-2020, me afat kohor për ekzekutimin: Duke filluar nga  data e lidhjes 

së kontratës/kontratave sipas kërkesës se Autoritetit Kontraktor, brenda afatit 24 (njëzetë e katër) 

muaj të lidhjes së Marrëveshjes Kuadër. 

 

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

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  çmimi më i ulët x  

 

Për lotin 4: Njoftojmë se, kanë qenë pjesëmarrës në procedurë këta operatorë ekonomikë me vlerat 

përkatëse të ofruara: 

 

1) “LUAN RRUSHI” SHPK    L32615801G 

    Emri i plotë i shoqërisë               numri i NIPT-it    

  Vlera: 0 (zero) lekë (pa TVSH)  

(me numra dhe fjalë) 

  

2)  “EMKO” SHPK     K61424016V 

   Emri i plotë i shoqërisë                numri i NIPT-it    

  Vlera: 0 (zero ) lekë (pa TVSH)  

(me numra dhe fjalë) 

 



3) “BESNIKU” SHPK     J88511201I 

  Emri i plotë i shoqërisë                numri i NIPT-it    

  Vlera: 140,655,160 (njëqind e dyzet milion e gjashtëqind e pesëdhjetë e pesë mijë e njëqind 

e gjashtëdhjetë) lekë (pa TVSH)  

(me numra dhe fjalë) 

 
4) BOE “GERTI -1987” SHPK dhe “OLTA SHARRA” PF  L27606201D dhe L32517203Q 

   Emri i plotë i shoqërisë                     numri i NIPT-it    

Vlera: 151,552,380 (njëqind e pesëdhjetë e një milion e pesëqind e pesëdhjetë e dy mijë e 

treqind e tetëdhjetë) lekë (pa TVSH)  

(me numra dhe fjalë) 

 

5) “NELSA” SHPK      J71601012S 

 Emri i plotë i shoqërisë                numri i NIPT-it    

 Vlera: 123,822,892 (një qind e njëzet e tre milion e tetëqind e njëzet e dy mijë e tetëqind e 

nëntëdhjetë e dy) lekë (pa TVSH)  

(me numra dhe fjalë) 

 

6)  “LINDI-AL” SHPK     L18008201T 

Emri i plotë i shoqërisë                numri i NIPT-it    

Vlera: 135,345,041.7 (njëqind e tridhjetë e pesë milion e treqind e dyzet e pesë mijë e dyzet e 

një pikë shtatë) lekë (pa TVSH)  

(me numra dhe fjalë). 

 

Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhtëm: 

 

1) “LUAN RRUSHI” PF     L32615801G 

      Emri i plotë i shoqërisë                numri i NIPT-it    

  

2) “EMKO” SHPK     K61424016V 

        Emri i plotë i shoqërisë                numri i NIPT-it    

 

3) “LINDI-AL” SHPK     L18008201T 

Emri i plotë i shoqërisë                numri i NIPT-it  

    

4) “NELSA” SHPK     J71601012S 

 Emri i plotë i shoqërisë                numri i NIPT-it  

 

5) “BESNIKU” SHPK     J88511201I 

  Emri i plotë i shoqërisë                numri i NIPT-it 

 

Arsyet e skualifikimit për “LUAN RRUSHI” PF 

 Operatori ekonomik nuk ka paraqitur oferte ekonomike si dhe asnjë prej dokumenteve të 

kërkuara në DT. 

 

Arsyet e skualifikimit për “EMKO” SHPK 

 



 Operatori ekonomik ka paraqitur oferte ekonomike si dhe asnjë prej dokumenteve të kërkuara 

në DT 

 

Arsyet e skualifikimit për “LINDI-AL” SHPK 

 Operatori ekonomik nuk përmbush pikën 1 (b) të kritereve të veçanta të kualifikimit pasi nuk 

arriti të paraqesë ditën e hapjes së procedurës Formularin e Sigurimit të Ofertës, sipas 

Shtojcës 4 (në vlerën 2% të fondit të marrëveshjes kuadër të Lotit) 

 Operatori ekonomik nuk përmbush pikën 1 (g) të kritereve të veçanta të kualifikimit pasi nuk 

arriti të paraqesë ditën e hapjes së procedurës Vërtetimin që konfirmon shlyerjen e të gjitha 

detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike të kontratave të energjisë që ka operatori 

ekonomik që është i regjistruar në Shqipëri. 

 Ofertuesi nuk përmbush kriterin e përcaktuar në pikën 1 të Kapacitetit teknik, pasi furnizimet 

e mëparshme të ngjashme, të kryera gjatë 3 (tre) viteve të fundit nga data e zhvillimit të 

procedurës, në vlerën prej të paktën 20 % të vlerës së fondit të marrëveshjes kuadër të këtij 

Loti, të paraqitura në sistem nga ana e tij për plotësimin e këtij kriteri janë shërbim kateringu 

dhe jo blerje ushqimesh. 

 Operatori ekonomik nuk përmbush kriterin e përcaktuar në pikën 4 të Kapacitetit teknik, pasi 

nuk arriti të paraqesë ditën e hapjes së procedurës të paktën 1 (një) ambient të përshtatshëm 

për prodhimin ose tregtimin ose magazinimin, e mallrave objekt prokurimi. 

 Operatori ekonomik nuk përmbush kriterin e përcaktuar në pikën 5 të Kapacitetit teknik, pasi 

nuk arriti të  

 paraqesë ditën e hapjes së procedurës deklaratë, me anë të së cilës duhet të vet deklarojë se, 

nga kontrolli i fundit i ushtruar nga Autoriteti Kombëtar i Ushqimit, ka rezultuar se subjekti 

ushtron aktivitet konform kërkesave ligjore. Në rast se operatori ekonomik pjesëmarrës do të 

shpallet fitues, përpara lidhjes së marrëveshjes kuadër ka detyrimin të paraqesë 

dokumentacionin provues në lidhje me kontrollin e fundit të ushtruar nga Autoriteti Kombëtar 

i Ushqimit, për të provuar ushtrimin e aktivitetit konform kërkesave ligjore. 

 Operatori ekonomik nuk përmbush kriterin e përcaktuar në pikën 6 të Kapacitetit teknik, pasi 

nuk arriti të paraqesë ditën e hapjes së procedurës deklaratë, me anë të së cilës merr përsipër 

të kryejë shërbimin e transportit në adresat e IEVP-ve. 

 Operatori ekonomik nuk përmbush kriterin e përcaktuar në pikën 7 të Kapacitetit teknik, pasi 

nuk arriti të paraqesë ditën e hapjes së procedurës Raport/ Fletë Analizë Fiziko-Kimike, lëshuar 

nga një laborator i referencës ose i akredituar sipas legjislacionit në fuqi, jo më herët se 30 ditë 

nga data e zhvillimit të procedurës, për artikullin e kërkuar në këtë lot. 

 

Arsyet e skualifikimit për “NELSA” SHPK 

 

 “NELSA” SHPK nuk përmbush kriterin e përcaktuar në pikën 7 të Kapacitetit teknik, pasi nuk 

arriti të paraqesë ditën e hapjes së procedurës Raport/ Fletë Analizë Fiziko-Kimike, lëshuar 

nga një laborator i referencës ose i akredituar sipas legjislacionit në fuqi, jo më herët se 30 ditë 

nga data e zhvillimit të procedurës, për artikujt ushqimorë e kërkuar në këtë lot. 

 

Arsyet e skualifikimit për “BESNIKU” SHPK 

 
 Operatori ekonomik s’kualifikohet në bazë të shkresës nr. 999 datë 04.06.2020 "Deklaratë për 

tërheqje nga oferta". 

 

 



* * * 

 

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

ekonomik të suksesshëm: 

 
BOE “GERTI -1987” SHPK dhe “OLTA SHARRA” PF  L27606201D dhe L32517203Q 

   Emri i plotë i shoqërisë                     numri i NIPT-it    

Vlera: 151,552,380 (njëqind e pesëdhjetë e një milion e pesëqind e pesëdhjetë e dy mijë e 

treqind e tetëdhjetë) lekë (pa TVSH). 

 

 

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqiteni pranë organit qendror blerës, Agjencia e Blerjeve të 

Përqendruara, me adresë: Ministria e Brendshme, Sheshi Skënderbej, nr.3, Tiranë, Tel: 

042247865, brenda 5 (pesë) ditëve nga dita e publikimit të këtij njoftimi, për të lidhur marrëveshjen 

kuadër. 

 

 

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 28.05.2020 

Ankesa: Po. 

Marrë përgjigje: vendimet e KSHA me nr. 1002/2 date 11.06.2020 dhe me nr. 990/2 datë 

11.06.2020; 

 

Njoftimi i Klasifikimit pas rivlerësimit është bërë në datë 18.06.2020 

Ankesa në lidhje me rivlerësimin : Jo 

 

 

 

 

TITULLARI I ORGANIT QENDROR BLERËS 

 

DREJTOR I PËRGJITHSHËM 

 
 


