
 

     

 

MINISTRIA E BRENDSHME 

AGJENCIA SHTETËRORE E PROKURIMEVE TË PËRQËNDRUARA 

 
 

Nr. _____ Prot.,               Tiranë, më __.___2022        

                                                       

FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORËVE EKONOMIKË TË SUKSESSHËM 

NË MARRËVESHJEN KUADËR 

(Para Procesit të Ankimimit) 
02.12.2022 

 

Për:  “NELSA” SH.P.K  
Adresa: Tirane Dajt DAJT Lagjja Qesarak, Rruga Tirane-Dajt, Zona kadastrale 2460, me Nr.pasurie 

199/32, Hyrja 1.  

 

* * * 

Procedura e prokurimit: “Procedurë e Hapur mbi kufirin e lartë monetar”, Marrëveshje Kuadër me  disa 

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

operatorë ekonomikë, ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara, me afat të marrëveshjes kuadër 24 

(njëzetë e katër) muaj. me objekt: :“Procedurë e hapur mbi kufirin e lartë monetar” 

Marreveshje Kuader me objekt me objekt “Blerje artikuj ushqimorë”, e ndarë në 7 (shtatë) 

Lote,  Mallra, me fond limit  të marrëveshjes kuadër: 81,193,174 (tetëdhjetë e një milion  e njëqind 

e nëntëdhjetë e tre mijë e njëqind e shtatëdhjetë e katër) Lekë pa TVSH ose  696,160 (gjashtëqind 

e nëntrëdhjetë e gjashtë mije e njëqind e gjashtëdhjetë) Euro pa TVSH. Kursi i këmbimit sipas 

Bankës së Shqipërisë datë 11.10.2022 është 116.63 lekë), Numri i referencës së procedurës: REF-

45337-10-11-2022. 

 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: Loti VII. “Blerje Fruta-Perime”, me afat të marrëveshjes kuadër 2 

(dy) vite, me fond limit të marrëveshjes kuadër: 7,873,170 (shtatë milion e tetëqind e shtatëdhjetë 

e tre mijë e njëqind e shtatëdhjetë ) lekë (pa TVSH) ose 67,506 (gjashtëdhjetë e shtatë mijë e 

pesëqind e gjashtë) Euro pa TVSH. Kursi i këmbimit sipas Bankës së Shqipërisë datë 11.10.2022 

është 116.63 lekë), nr. REF-45361-10-11-2022. 

 
Publikime të mëparshme ( jo ): Buletini i Njoftimeve Publike 17.10.2022, Nr.432 

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)   “ALBANIA-PIEMONTE” SH.P.K                            L41524018Q                                                                           

        Emri i plotë i shoqërisë                       numri i NIPT-it  

 Vlera: 7.193.129 (shtatë million e njëqind e nëntëdhjetë e tre mijë e njëqind e njëzetë e nëntë) lekë 

pa TVSH  

 



2)   “NELSA” SH.P.K                               J71601012S 

        Emri i plotë i shoqërisë                       numri i NIPT-it  

 Vlera: 6.201.850 (gjashtë million e dyqind e një mijë e tetëqind e pesëdhjetë) lekë pa TVSH  

 
Nga operatorët ekonomik pjesmarrës  rezulton  operator ekonomik i  skualifikuar: 

 

   

1)   “ALBANIA-PIEMONTE” SH.P.K                            L41524018Q                                                                           

        Emri i plotë i shoqërisë                       numri i NIPT-it  

 Vlera: 7.193.129 (shtatë million e njëqind e nëntëdhjetë e tre mijë e njëqind e njëzetë e nëntë) lekë 

pa TVSH  

 

 

 Arsyet e Skualifikimit tw OE “ALBANIA-PIEMONTE” SH.P.K             

          

OE, nuk plotëson pikën 6, seksioni 2.3 “Kapaciteti Teknik” të Kritereve të Vecanta të Kualifikimit, 

pasi nuk ka deklaruar sipas tabeles nr 1, kontratat e furnizimit me operatoret, me te cilet do të 

përmbushë kërkesat e AK për te gjithe artikujt per te cilet nuk eshte prodhues. 

 

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

mëposhtëm janë identifikuar si të suksesshëm: 

 

1)   “NELSA” SH.P.K                               J71601012S 

        Emri i plotë i shoqërisë                       numri i NIPT-it  

 Vlera: 6.201.850 (gjashtë million e dyqind e një mijë e tetëqind e pesëdhjetë) lekë pa TVSH  
 

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 24.11.2022 

Ankesa për dokumentat e tenderit: JO 

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 
 


