
 

     

 

MINISTRIA E BRENDSHME 

       AGJENCIA SHTETËRORE E PROKURIMEVE TE PËRQËNDRUARA 

 
 

Nr. ____ Prot.                         Tiranë,më__.___2022        

                                                       

 

FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORËVE EKONOMIKË TË 

SUKSESSHËM NË MARRËVESHJEN KUADËR 

(Para Procesit të Ankimimit) 
 

22.11.2022 

 

Për:  “SINANI TRADING” SH.P.K” 

Adresa: Fier, Lushnje Lagjja Xhevdet Nepravishta, Rruga Iliaz Ahmeti, magazine nje kateshe, 

pasuria nr 1957/3, prane Fabrikes se Qumeshtit. 

  

 

* * * 

Procedura e prokurimit: “Procedurë e hapur mbi kufirin e lartë monetar”, Marrëveshje 

Kuadër me  një operator ekonomik ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara, me objekt: “Blerje 

ushqime koloniale” për Drejtorinë e Përgjithshme e Rezervave Materiale të Shtetit”,  
mallra,  me fond limit  të Marrëveshjes Kuadër: 51,378,735 (pesëdhjetë e një milion e treqind 

e shtatëdhjetë e tetë mijë e shtatëqind e tridhjetë e pesë)  me nr  reference të procedurës  REF-

43918-09-29-2022. 

 

Publikime të mëparshme ( jo ): Buletini i Njoftimeve Publike 03.10.2022, Nr.135 

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në çmim X   

Me anë të kësaj bëjmë me dije se, në këtë procedurë /lot kanë marrë pjesë operatorët ekonomikë të 

mëposhtëm me vlerat përkatëse si më poshtë: 

  

 

1) “SINANI TRADING” SH.P.K.                            J64103483H                                                                          

        Emri i plotë i shoqërisë                       numri i NIPT-it  

 Vlera: 37,430,000 (tridhjetë e shtatë milion e katërqind e tridhjetë mijë) lekë pa TVSH  

 

2) “PROINFINIT” SH.P.K.                            L92204018G                                                                           

        Emri i plotë i shoqërisë                       numri i NIPT-it  

 Vlera: 40,776,600 (dyzetë milion e shtatëqind e shtatëdhjetë e gjashtë mijë e gjashtëqind) lekë 

pa TVSH  

 

3) “3- SH” SH.P.K                                    K62721401R      

   Emri i plotë i shoqërisë                                                                                    numri i NIPT-it  

 Vlera: 41,418,180 (dyzetë e një milion e katërqind e tetëmbëdhjetë mijë e gjashtëqind) lekë pa 

TVSH  

 



4) “M.C. CATERING” SH.P.K                         K72218022 

Emri i plotë i shoqërisë                                                                                         numri i NIPT-it  

 Vlera: 41,570,000 (dyzetë e një milion e pesëqind e shtatëdhjetë mijë) lekë pa TVSH  

 

5) “GERTI 1987” SH.P.K.                                    L27606201D  

Emri i plotë i shoqërisë                                                                                        numri i NIPT-it  

 Vlera: 41,600,000 (dyzetë e një milion e gjashtëqind  mijë) lekë pa TVSH  

 

6) “NELSA” SH.P.K.                                   J71601012S  

Emri i plotë i shoqërisë                                                                                       numri i NIPT-it  

 Vlera: 42,468,000 (dyzetë e dy milion e katërqind e gjashtëdhjetë e tetë mijë) lekë pa TVSH  

 

7) “HYSEN XHANGOLLI” PF                                    K81614014J                     

Emri i plotë i shoqërisë                                                                                       numri i NIPT-it  

 Vlera: 49,549,000 (dyzetë e nëntë milion e pesëqind e dyztetë e nëntë mijë) lekë pa TVSH  

 
Nga operatorët ekonomik pjesmarrës rezultojnë të skualifikuar operatorët ekonomik  : 

 

 

1)  “3- SH” SH.P.K                                    K62721401R      

   Emri i plotë i shoqërisë                                                                                    numri i NIPT-it  

 Vlera: 41,418,180 (dyzetë e një milion e katërqind e tetëmbëdhjetë mijë e gjashtëqind) lekë pa 

TVSH  
 

2) “HYSEN XHANGOLLI” PF                                    K81614014J                     

Emri i plotë i shoqërisë                                                                                       numri i NIPT-it  

 Vlera: 49,549,000 (dyzetë e nëntë milion e pesëqind e dyztetë e nëntë mijë) lekë pa TVSH  

 

 

Arsyet e skualifikimit te OE “3 SH” SHPK  

 

- Ofertuesi nuk plotëson pikën 1, te seksionit 2.3 “Kapaciteti teknik” të Kritereve të Vecanta 

të Kualifikimit, pasi nuk ka paraqitur deshmi për furnizimet e mëparshme të ngjashme të 

kryera gjatë 3 (tre) viteve të fundit nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës, në vlerën 

jo më pak se 40% e vlerës së fondit limit.  
- Ofertuesi nuk ploteson piken 6, te seksionit 2.3 “Kapaciteti teknik” të Kritereve të Vecanta 

të Kualifikimit, pasi nuk ka deklaruar kontratat e furnizimit sipas tabeles nr. 1 te kerkuar ne 

DST. Ofertuesi ka paraqitur ne SPE nje kontrate bashkepunimi, e cila nuk percakton daten 

e nenshkrimit te fillimit te kontrates se furnizimit dhe daten e perfundimit te afatit te 

kontrates se furnizimit, sic kerkohet ne tabelen nr. 1. 

 

Arsyet e skualifikimit te OE “HYSEN XHANGOLLI” PF  

                                                                                                                                

- Ofertuesi nuk plotëson pikën 1, te seksionit 2.3 “Kapaciteti teknik” të Kritereve të Vecanta 

të Kualifikimit, pasi nuk ka paraqitur deshmi për furnizimet e mëparshme të ngjashme të 

kryera gjatë 3 (tre) viteve të fundit nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës, në vlerën 

jo më pak se 40% e vlerës së fondit limit. 
- Ofertuesi nuk plotëson pikën 2.2.2, te seksionit 2.2 “Kapaciteti ekonomik dhe financiar”, të 

Kritereve të Vecanta të Kualifikimit, pasi nuk ka paraqitur raportet e auditimit ligjor te 



pasqyrave financiare te viteve 2019, 2020 dhe 2021. Kjo, pasi OE eshte ne kushtet e 

percaktimeve te nenit 41 te ligjit nr. 10091 date 05.03.2009. 

 

 
 

 

Duke iu referuar procedurës së mësipërme, ju informojmë  se operatorët ekonomikë të 

mëposhtëm janë identifikuar si të suksesshëm: 

  

1) “SINANI TRADING” SH.P.K.                            J64103483H                                                                          

        Emri i plotë i shoqërisë                       numri i NIPT-it  

 Vlera: 37,430,000 (tridhjetë e shtatë milion e katërqind e tridhjetë mijë) lekë pa TVSH  

 

2) “PROINFINIT” SH.P.K.                            L92204018G                                                                           

        Emri i plotë i shoqërisë                       numri i NIPT-it  

 Vlera: 40,776,600 (dyzetë milion e shtatëqind e shtatëdhjetë e gjashtë mijë e gjashtëqind) lekë 

pa TVSH  

 

3) “M.C. CATERING” SH.P.K                         K72218022J      
Emri i plotë i shoqërisë                                                                                         numri i NIPT-it  

 Vlera: 41,570,000 (dyzetë e një milion e pesëqind e shtatëdhjetë mijë) lekë pa TVSH  

 

4) “GERTI 1987” SH.P.K.                                    L27606201D  

Emri i plotë i shoqërisë                                                                                        numri i NIPT-it  

 Vlera: 41,600,000 (dyzetë e një milion e gjashtëqind  mijë) lekë pa TVSH  

 

5) “NELSA” SH.P.K.                                   J71601012S  

Emri i plotë i shoqërisë                                                                                       numri i NIPT-it  

 Vlera: 42,468,000 (dyzetë e dy milion e katërqind e gjashtëdhjetë e tetë mijë) lekë pa TVSH  

 
 

Ankesa per dokumentat e tenderit: JO 

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 16.11.2022 

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”. 
 

 

TITULLARI I ORGANIT QENDROR BLERËS 
 

 

DREJTOR I PËRGJITHSHËM 

 

Endri MULLAI 
 


