
SHTOJCË NR. 1, DATË 06.04.2020

“Për modifikimin e dokumenteve të tenderit për procedurën e prokurimit, Tender i Hapur,
Marrëveshje Kuadër me disa operatorë ekonomik ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara, me
afat të Marrëveshjes Kuadër 24 muaj, me objekt: “Blerje artikuj ushqimorë, për autoritetet

kontraktore të qarkut Kukës ”, e ndarë në 6 (gjashtë) Lote, REF-53877-03-11-2020.

Në zbatim të nenit 42, të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin Publik”, (i ndryshuar), dhe
nenit 62 të VKM-së nr. 914 datë 29.12.2014 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, i
ndryshuar, Akt Normativ nr.10, datë 26.3.2020 “Për një ndryshim në ligjin nr.8438, datë 28.12.1998,
“Për tatimin mbi të ardhurat”, të ndryshuar, bëhen ndryshimet si vijon në dokumentat e tenderit:

Në Lotin 1 “Blerje bukë gruri dhe simite", me fond limit: 2,266,111 (dy milion e dyqind e
gjashtëdhjetë e gjashtë mijë e njëqind e njëmbëdhjetë) Lekë (pa TVSH) me REF-53880-03-11-
2020.

Tek Shtojca 9 “Kriteret e Veçanta të Kualifikimit”

Pika 2.2, Kapaciteti ekonomik dhe financiar:
ISHTE:
1) Kopje të deklaratave të xhiros vjetore ose vërtetim nga administrata tatimore, për xhiron e realizuar

në tre vitet e fundit (2017, 2018, 2019), vlera mesatare e të cilës të jetë jo më e vogël se 40% e
vlerës së fondit limit të këtij Loti.

2) Kopje të çertifikuara të bilanceve të viteve 2017, 2018, 2019, të paraqitura pranë autoriteteve
përkatëse tatimore.

BËHET:
1) Kopje të deklaratave të xhiros vjetore ose vërtetim nga administrata tatimore, për xhiron e realizuar në

tre vitet e fundit 2016, 2017, 2018, vlera mesatare e të cilës të jetë jo më e vogël se 40% e vlerës së
fondit limit të këtij Loti.

2) Kopje të çertifikuara të bilanceve të viteve: 2016, 2017, 2018 të paraqitura pranë autoriteteve përkatëse
tatimore.

Në Lotin 2 "Blerje bulmet dhe nënprodukte të tij", me fond limit: 5,359,744 (pesë milion e
treqind e pesëdhjetë e nënëtë mijë e shtatëqind e dyzet e katër) Lekë (pa TVSH), me REF-53882-

03-11-2020

Tek Shtojca 9 “Kriteret e Veçanta të Kualifikimit”

2.1 Kapaciteti ligjor/profesional i operatorëve ekonomikë:

ISHTE:

1) Operatori ekonomik pjesëmarrës, duhet të paraqes Licencë të kategorisë “II.1.A.1 - Prodhim,
përpunim dhe shpërndarje me shumicë e ushqimeve për njerëz”, për prodhimin ose tregtimin
e bulmetit, në emër të tij, të lëshuar nga Qendra Kombëtare e Biznesit (nuk lejohet përdorimi i
Licencës së një operatori tjetër ekonomik, sipas Rekomandimit të përbashkët të APP-së dhe AKU-së
të datës 19.11.2018).

2) Operatori ekonomik pjesëmarrës, në rast se është prodhues i produkteve të qumështit dhe
nënprodukteve të tij, duhet të paraqes Leje Mjedisi të tipit A ose tipit B ose tipit C (kodi III.1.C
ose III.1.B ose III.1.A) për trajtimin dhe përpunimin e qumështit, të lëshuar nga Qendra
Kombëtare e Biznesit (sipas ligjit nr.60/2014 “Për një ndryshim në ligjin nr. 10448, datë 14.7.2011,
“Për lejet e mjedisit”, të ndryshuar).



3) Operatori ekonomik pjesëmarrës, në rast se nuk është prodhues i produkteve të qumështit dhe
nënprodukteve të tij, duhet të paraqes Leje Mjedisi të tipit C (kodi III.1.A) për magazinimin
frigoriferik të produkteve ushqimore të ambalazhuara, të lëshuar nga Qendra Kombëtare e
Biznesit (sipas ligjit nr.60/2014 “Për një ndryshim në ligjin nr. 10448, datë 14.7.2011, “Për lejet e
mjedisit”, të ndryshuar).

BËHET:

1) Operatori ekonomik pjesëmarrës, duhet të paraqes Licencë të kategorisë “II.1.A.1 - Prodhim,
përpunim dhe shpërndarje me shumicë e ushqimeve për njerëz” ose Licencë të kategorisë “II.1.B-
Shitje me shumicë e ushqimeve me origjinë shtazore (për njerëz)” për prodhimin ose tregtimin e
bulmetit në emër të tij, të lëshuar nga Qendra Kombëtare e Biznesit (nuk lejohet përdorimi i
Licencës së një operatori tjetër ekonomik, sipas Rekomandimit të përbashkët të APP-së dhe AKU-së
të datës 19.11.2018).

2) Operatori ekonomik pjesëmarrës, vetëm në rast se është prodhues i produkteve të qumështit dhe
nënprodukteve të tij, duhet të paraqes Leje Mjedisi të tipit A ose tipit B ose tipit C (kodi III.1.C
ose III.1.B ose III.1.A) për trajtimin dhe përpunimin e qumështit, të lëshuar nga Qendra
Kombëtare e Biznesit (sipas ligjit nr.60/2014 “Për një ndryshim në ligjin nr. 10448, datë 14.7.2011,
“Për lejet e mjedisit”, të ndryshuar).

Pika 2.2, Kapaciteti ekonomik dhe financiar:
ISHTE:
1) Kopje të deklaratave të xhiros vjetore ose vërtetim nga administrata tatimore, për xhiron e realizuar

në tre vitet e fundit (2017, 2018, 2019), vlera mesatare e të cilës të jetë jo më e vogël se 40% e
vlerës së fondit limit të këtij Loti.

2) Kopje të çertifikuara të bilanceve të viteve 2017, 2018, 2019, të paraqitura pranë autoriteteve
përkatëse tatimore.

BËHET:
1) Kopje të deklaratave të xhiros vjetore ose vërtetim nga administrata tatimore, për xhiron e realizuar në

tre vitet e fundit 2016, 2017, 2018, vlera mesatare e të cilës të jetë jo më e vogël se 40% e vlerës së
fondit limit të këtij Loti.

2) Kopje të çertifikuara të bilanceve të viteve: 2016, 2017, 2018 të paraqitura pranë autoriteteve përkatëse
tatimore.

Në Lotin 3 - Blerje mish dhe nënproduktet e tij", me fond limit: 6,227,999 (gjashtë milion e
dyqind e njëzetë e shtatë mijë e nëntëqind e nëntëdhjetë e nëntë) Lekë (pa TVSH) me REF-

53884-03-11-2020;

Tek Shtojca 9 “Kriteret e Veçanta të Kualifikimit”

2.1 Kapaciteti ligjor/profesional i operatorëve ekonomikë:

ISHTE:

1. Operatori ekonomik pjesëmarrës, duhet të paraqes Licencë të kategorisë “II.1.A.1 - Prodhim,
përpunim dhe shpërndarje me shumicë e ushqimeve për njerëz”, për përpunimin ose
tregtimin e produkteve të mishit/ të përpunuara të mishit, në emër të tij, të lëshuar nga Qendra
Kombëtare e Biznesit (nuk lejohet përdorimi i Licencës së një operatori tjetër ekonomik, sipas
Rekomandimit të përbashkët të APP-së dhe AKU-së të datës 19.11.2018).

2. Operatori ekonomik pjesëmarrës, në rast se është thertore, duhet të paraqes Leje Mjedisi të tipit A
ose tipit B ose tipit C (kodi III.1.C ose III.1.B ose III.1.A), të lëshuar nga Qendra Kombëtare e
Biznesit (sipas ligjit nr.60/2014 “Për një ndryshim në ligjin nr. 10448, datë 14.7.2011, “Për lejet e



mjedisit”, të ndryshuar).
3. Operatori ekonomik pjesëmarrës, në rast se nuk është thertore, duhet të paraqes Leje Mjedisi të

tipit C (kodi III.1.A) për magazinimin frigoriferik të produkteve ushqimore të ambalazhuara,
të lëshuar nga Qendra Kombëtare e Biznesit (sipas ligjit nr.60/2014 “Për një ndryshim në ligjin nr.
10448, datë 14.7.2011, “Për lejet e mjedisit”, të ndryshuar).

BËHET:

1) Operatori ekonomik pjesëmarrës, duhet të paraqes Licencë të kategorisë “II.1.A.1 - Prodhim,
përpunim dhe shpërndarje me shumicë e ushqimeve për njerëz”, për përpunimin ose tregtimin e

produkteve të mishit/ të përpunuara të mishit ose Licencë të kategorisë “II.1.B- Shitje me shumicë
e ushqimeve me origjinë shtazore (për njerëz)” për prodhimin ose tregtimin e bulmetit në emër të tij,
të lëshuar nga Qendra Kombëtare e Biznesit (nuk lejohet përdorimi i Licencës së një operatori tjetër
ekonomik, sipas Rekomandimit të përbashkët të APP-së dhe AKU-së të datës 19.11.2018).

2) Operatori ekonomik pjesëmarrës, vetëm në rast se është thertore, duhet të paraqes Leje Mjedisi të
tipit A ose tipit B ose tipit C (kodi III.1.C ose III.1.B ose III.1.A), të lëshuar nga Qendra
Kombëtare e Biznesit (sipas ligjit nr.60/2014 “Për një ndryshim në ligjin nr. 10448, datë 14.7.2011,
“Për lejet e mjedisit”, të ndryshuar).

Pika 2.2, Kapaciteti ekonomik dhe financiar:
ISHTE:

1) Kopje të deklaratave të xhiros vjetore ose vërtetim nga administrata tatimore, për xhiron e realizuar
në tre vitet e fundit (2017, 2018, 2019), vlera mesatare e të cilës të jetë jo më e vogël se 40% e
vlerës së fondit limit të këtij Loti.

2) Kopje të çertifikuara të bilanceve të viteve 2017, 2018, 2019, të paraqitura pranë autoriteteve
përkatëse tatimore.

BËHET:
1) Kopje të deklaratave të xhiros vjetore ose vërtetim nga administrata tatimore, për xhiron e realizuar në

tre vitet e fundit 2016, 2017, 2018, vlera mesatare e të cilës të jetë jo më e vogël se 40% e vlerës së
fondit limit të këtij Loti.

2) Kopje të çertifikuara të bilanceve të viteve: 2016, 2017, 2018 të paraqitura pranë autoriteteve përkatëse
tatimore.

Në Lotin 4 "Blerje ushqime koloniale", me fond limit: 4,205,287 (katër milione dyqind e pesë
mijë e dyqind e tetëdhjetë e shtatë) Lekë (pa TVSH) me REF-53886-03-11-2020

Tek Shtojca 9 “Kriteret e Veçanta të Kualifikimit”

2.1 Kapaciteti ligjor/profesional i operatorëve ekonomikë:

ISHTE:

1) Operatori ekonomik pjesëmarrës, duhet të paraqes Licencë të kategorisë “II.1.A.1 - Prodhim,
përpunim dhe shpërndarje me shumicë e ushqimeve për njerëz”, në emër të tij, të lëshuar nga
Qendra Kombëtare e Biznesit (nuk lejohet përdorimi i Licencës së një operatori tjetër ekonomik,
sipas Rekomandimit të përbashkët të APP-së dhe AKU-së të datës 19.11.2018).

2) Operatori ekonomik pjesëmarrës, duhet të paraqes Leje Mjedisi të tipit C (kodi III.1.A), të lëshuar
nga Qendra Kombëtare e Biznesit (sipas ligjit nr.60/2014 “Për një ndryshim në ligjin nr. 10448, datë



14.7.2011, “Për lejet e mjedisit”, të ndryshuar).

BËHET:

1) Operatori ekonomik pjesëmarrës, duhet të paraqes Licencë të kategorisë “II.1.A.1 - Prodhim,
përpunim dhe shpërndarje me shumicë e ushqimeve për njerëz” ose Licencë të kategorisë “II.1.B-
Shitje me shumicë e ushqimeve me origjinë shtazore (për njerëz)” në emër të tij, të lëshuar nga
Qendra Kombëtare e Biznesit (nuk lejohet përdorimi i Licencës së një operatori tjetër ekonomik,
sipas Rekomandimit të përbashkët të APP-së dhe AKU-së të datës 19.11.2018).

2) Operatori ekonomik pjesëmarrës, vetëm nëse është prodhues, duhet të paraqes Leje Mjedisi të
tipit C (kodi III.1.A), të lëshuar nga Qendra Kombëtare e Biznesit (sipas ligjit nr.60/2014 “Për një
ndryshim në ligjin nr. 10448, datë 14.7.2011, “Për lejet e mjedisit”, të ndryshuar).

Pika 2.2, Kapaciteti ekonomik dhe financiar:

ISHTE:
1) Kopje të deklaratave të xhiros vjetore ose vërtetim nga administrata tatimore, për xhiron e realizuar

në tre vitet e fundit (2017, 2018, 2019), vlera mesatare e të cilës të jetë jo më e vogël se 40% e
vlerës së fondit limit të këtij Loti.

2) Kopje të çertifikuara të bilanceve të viteve 2017, 2018, 2019, të paraqitura pranë autoriteteve
përkatëse tatimore.

BËHET:

1) Kopje të deklaratave të xhiros vjetore ose vërtetim nga administrata tatimore, për xhiron e realizuar
në tre vitet e fundit 2016, 2017, 2018, vlera mesatare e të cilës të jetë jo më e vogël se 40% e vlerës
së fondit limit të këtij Loti.

2) Kopje të çertifikuara të bilanceve të viteve: 2016, 2017, 2018 të paraqitura pranë autoriteteve
përkatëse tatimore.

Në Lotin 5 “Blerje vezë”, me fond limit: 361,413 (treqind e gjashtëdhjetë e një mijë e
katërqind e trembëdhjetë) Lekë (pa TVSH) me REF-53890-03-11-2020;

Tek Shtojca 9 “Kriteret e Veçanta të Kualifikimit”

2.1 Kapaciteti ligjor/profesional i operatorëve ekonomikë:

ISHTE:

1) Operatori ekonomik pjesëmarrës, duhet të paraqes Licencë të kategorisë “II.1.A.1 - Prodhim,
përpunim dhe shpërndarje me shumicë e ushqimeve për njerëz”, për prodhimin ose tregtimin
e vezëve, në emër të tij, të lëshuar nga Qendra Kombëtare e Biznesit (nuk lejohet përdorimi i
Licencës së një operatori tjetër ekonomik, sipas Rekomandimit të përbashkët të APP-së dhe AKU-së
të datës 19.11.2018).

2) Operatori ekonomik pjesëmarrës, duhet të paraqes Leje Mjedisi të tipit A ose tipit B ose tipit C
(kodi III.1.C ose III.1.B ose III.1.A), për prodhimin ose tregtimin e vezëve, të lëshuar nga
Qendra Kombëtare e Biznesit (sipas ligjit nr.60/2014 “Për një ndryshim në ligjin nr. 10448, datë
14.7.2011, “Për lejet e mjedisit”, të ndryshuar).

BËHET:

1) Operatori ekonomik pjesëmarrës, duhet të paraqes Licencë të kategorisë “II.1.A.1 - Prodhim,
përpunim dhe shpërndarje me shumicë e ushqimeve për njerëz”, për prodhimin ose tregtimin e
vezëve, ose Licencë të kategorisë “II.1.B- Shitje me shumicë e ushqimeve me origjinë shtazore
(për njerëz)” në emër të tij, të lëshuar nga Qendra Kombëtare e Biznesit (nuk lejohet përdorimi i
Licencës së një operatori tjetër ekonomik, sipas Rekomandimit të përbashkët të APP-së dhe AKU-së



të datës 19.11.2018).

2) Operatori ekonomik pjesëmarrës, vetëm nëse është prodhues duhet të paraqes Leje Mjedisi të tipit
A ose tipit B ose tipit C (kodi III.1.C ose III.1.B ose III.1.A), për prodhimin ose tregtimin e
vezëve, të lëshuar nga Qendra Kombëtare e Biznesit (sipas ligjit nr.60/2014 “Për një ndryshim në
ligjin nr. 10448, datë 14.7.2011, “Për lejet e mjedisit”, të ndryshuar).

Pika 2.2, Kapaciteti ekonomik dhe financiar:

ISHTE:
1) Kopje të deklaratave të xhiros vjetore ose vërtetim nga administrata tatimore, për xhiron e realizuar

në tre vitet e fundit (2017, 2018, 2019), vlera mesatare e të cilës të jetë jo më e vogël se 40% e
vlerës së fondit limit të këtij Loti.

2) Kopje të çertifikuara të bilanceve të viteve 2017, 2018, 2019, të paraqitura pranë autoriteteve
përkatëse tatimore.

BËHET:

1) Kopje të deklaratave të xhiros vjetore ose vërtetim nga administrata tatimore, për xhiron e realizuar
në tre vitet e fundit 2016, 2017, 2018, vlera mesatare e të cilës të jetë jo më e vogël se 40% e vlerës
së fondit limit të këtij Loti.

2) Kopje të çertifikuara të bilanceve të viteve: 2016, 2017, 2018 të paraqitura pranë autoriteteve
përkatëse tatimore.

Në Lotin 6 "Blerje fruta dhe perime", me fond limit: 2,275,835 (dy milion e dyqind e shtatëdhjetë
e pesë mijë e tetëqind e tridhjetë e pesë) Lekë (pa TVSH) me REF-53892-03-11-2020;

Tek Shtojca 9 “Kriteret e Veçanta të Kualifikimit”

2.1 Kapaciteti ligjor/profesional i operatorëve ekonomikë:

ISHTE:

1) Operatori ekonomik pjesëmarrës, duhet të paraqes Licencë të kategorisë “II.1.A.1 - Prodhim,
përpunim dhe shpërndarje me shumicë e ushqimeve për njerëz”, në emër të tij, të lëshuar nga
Qendra Kombëtare e Biznesit (nuk lejohet përdorimi i Licencës së një operatori tjetër ekonomik,
sipas Rekomandimit të përbashkët të APP-së dhe AKU-së të datës 19.11.2018).

BËHET:

1) Operatori ekonomik pjesëmarrës, duhet të paraqes Licencë të kategorisë “II.1.A.1 - Prodhim,
përpunim dhe shpërndarje me shumicë e ushqimeve për njerëz”, ose Licencë të kategorisë “II.1.B-
Shitje me shumicë e ushqimeve me origjinë shtazore (për njerëz)” në emër të tij, të lëshuar nga
Qendra Kombëtare e Biznesit (nuk lejohet përdorimi i Licencës së një operatori tjetër ekonomik,
sipas Rekomandimit të përbashkët të APP-së dhe AKU-së të datës 19.11.2018).

Pika 2.2 Kapaciteti ekonomik dhe financiar:

ISHTE:
1) Kopje të deklaratave të xhiros vjetore ose vërtetim nga administrata tatimore, për xhiron e realizuar

në tre vitet e fundit (2017, 2018, 2019), vlera mesatare e të cilës të jetë jo më e vogël se 40% e
vlerës së fondit limit të këtij Loti.

2) Kopje të çertifikuara të bilanceve të viteve 2017, 2018, 2019, të paraqitura pranë autoriteteve
përkatëse tatimore.

BËHET:

1) Kopje të deklaratave të xhiros vjetore ose vërtetim nga administrata tatimore, për xhiron e realizuar
në tre vitet e fundit 2016, 2017, 2018, vlera mesatare e të cilës të jetë jo më e vogël se 40% e vlerës



së fondit limit të këtij Loti.

2) Kopje të çertifikuara të bilanceve të viteve: 2016, 2017, 2018 të paraqitura pranë autoriteteve
përkatëse tatimore.

Afati kohor për dorëzimin dhe hapjen e ofertave për të gjitha lotet shtyhet për në datën
15.04.2020 ora 10:00.

Hapja e ofertave do të bëhet në faqen zyrtare të internetit www.app.gov.al, si dhe pranë Agjencisë së
Blerjeve të Përqendruara, Ministria e Brendshme, Sheshi Skënderbej, nr. 3, Tiranë.


