MINISTRIA E BRENDSHME
AGJENCIA E BLERJEVE TË PËRQENDRUARA

FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORËVE EKONOMIKË TË SUKSESSHËM
NË MARRËVESHJEN KUADËR
[Data: 07.05.2020]
Për: “NELSA” SHPK”
Adresa: Tirane Dajt,Lagjja Qesarak, Rruga Tirane-Dajt, Zona kadastrale 2460, me Nr.pasurie
199/32, Hyrja 1
***
Proçedura e prokurimit: “Kërkesë Për Propozim”- Mallra - Marrëveshje kuadër me disa
operator ekonomik, ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara me objekt: “Blerje artikuj
ushqimorë, për autoritetet kontraktore të qarkut Shkodër” ndarë në 6 (gjashtë) Lote, me
fond të përgjithshëm të marrëveshjes kuadër: 4,541,770 (katër milion e pesëqind e dyzet e një
e mijë e shtatëqind e shtatëdhjetë) Lekë (pa TVSH), me numër reference: REF-54363-0312-2020.
Përshkrim i shkurtër i kontratës së Lotit IV me numër reference REF-54371-03-12-2020
“Blerje ushqime koloniale”: me fond limit të marrëveshjes kuadër 730,463 (shtatëqind e
tridhjetë mijë e katërqind e gjashtëdhjetë e tre) Lekë (pa TVSH) marrëveshje kuadër me një
operator ekonomik ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara dhe me afat kohor për ekzekutimin:
Duke filluar nga data e lidhjes së kontratës/kontratave sipas kërkesës se Autoritetit Kontraktor,
brenda afatit 24 (njëzet e katër) muaj të lidhjes së Marrëveshjes Kuadër.
Publikime të mëparshme (jo): Buletini i Njoftimeve Publike 17.03.2020, Nr.12.
Kriteret e përzgjedhjes së fituesit: çmimi më i ulët x
Për lotin IV: Njoftojmë se, kanë qenë pjesëmarrës në procedurë këta operatorë ekonomikë me
vlerat përkatëse të ofruara:
1) “NELSA” SHPK
J71601012S
Emri i plotë i shoqërisë
numri i NIPT-it
Vlera: 643,050 (gjashtëqindë e dyzet e tre mijë e pesëdhjetë ) lekë (pa TVSH)
(me numra dhe fjalë)

2) “NIKA” SHPK
J76705047U
Emri i plotë i shoqërisë
numri i NIPT-it
Vlera: 685 000 (gjashtëqindë e tetëdhjetë e pesë mijë) lekë (pa TVSH)
(me numra dhe fjalë)
Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhtëm:
1) NIKA” SHPK
J76705047U
Emri i plotë i shoqërisë
numri i NIPT-it
Vlera: 685 000 (gjashtëqindë e tetëdhjetë e pesë mijë) lekë (pa TVSH)
(me numra dhe fjalë)
Arsyet e skualifikimit për “NIKA” SHPK




Operatori ekonomik nuk përmbush kriterin e përcaktuar në pikën 3 të Kapacitetit
ligjor/prefesional i operatorëve ekonomike, pasi certefikata ISO 9001 e paraqitur nga ana
e tij është lëshuar për qellim “prodhim dhe shpërndarje ushqimi” (sherbim katering) i
ndryshëm nga objekti i procedurës “blerje ushqimesh”
Operatori ekonomik nuk përmbush kriterin e përcaktuar në pikën 4 të Kapacitetit
ligjor/prefesional i operatorëve ekonomike, pasi certefikata ISO 22000 ose ekuivalent e
paraqitur nga ana e tij është lëshuar për qellim “prodhim dhe shpërndarje ushqimi”
(sherbim katering) i ndryshëm nga objekti i procedurës “blerje ushqimesh”

***
Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë se janë identifikuar si operatorë
ekonomik të suksesshëm:
1) NELSA” SHPK
J71601012S
Emri i plotë i shoqërisë
numri i NIPT-it
Vlera: 643 050 (gjashtëqindë e dyzet e tre mijë e pesëdhjetë ) lekë (pa TVSH)
(me numra dhe fjalë)
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 21.04.2020
Ankesa: Jo,
TITULLARI I ORGANIT QENDROR BLERËS
DREJTOR I PËRGJITHSHËM

