
 

     

MINISTRIA E BRENDSHME 

                      AGJENCIA E BLERJEVE TË PËRQENDRUARA 

 

 

                                                       

FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORËVE EKONOMIKË TË SUKSESSHËM 

NË MARRËVESHJEN KUADËR 

 

[Data: 19.11.2020] 

 

Për: Operatorin ekonomik “ARGENT DACI” PF  

Adresa: Rruga “Abdi Bej Toptani”, godina nr.21, poshtë kthesës së Valiasit, Kamëz, Tiranë. 

 

* * * 

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 3 “Blerje mish dhe nënproduktet e tij për Drejtorinë e 

Përgjithshme të Burgjeve", me fond të marrëveshjes kuadër: 287,712,061 (dyqind e tetëdhjetë e 

shtatë milion e shtatëqind e dymbëdhjetë mijë e gjashtëdhjetë e një) lekë pa TVSH, marrëveshje 

kuadër me disa operatorë ekonomik  me afat 2 (dy) vite nga nënshkrimi i marrëveshjes kuadër, 

dhe me nr. REF-53912-03-11-2020., 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 3: Njoftojmë se, kanë qenë pjesëmarrës në procedurë këta operatorë ekonomikë me vlerat 

përkatëse të ofruara: 

 

1) “AB-GERSA” SHPK     K53823401I 

      Emri i plotë i shoqërisë                numri i NIPT-it      

Vlera: 241,666,135 (dyqind e dyzet e një milion e gjashtëqind e gjashtëdhjetë e gjashtë mijë e 

njëqind e tridhjetë e pesë) lekë (pa TVSH)  (me numra dhe fjalë) 

 

2)  “ARGENT DACI” PF     L01914003T 

        Emri i plotë i shoqërisë                numri i NIPT-it    

Vlera: 228,170,260 (dyqind e njëzet e tetë milion njëqind e shtatëdhjetë mijë e dyqind e 

gjashtëdhjetë ) lekë (pa TVSH) (me numra dhe fjalë) 

 

3) BOE  “GERTI -1987” SHPK dhe “Olta Sharra” PF      L27606201D,  K67917301H           



        Emri i plotë i shoqërisë                             numri i NIPT-it    

Vlera: 257,681,240 (Dyqind e pesëdhjetë e shtatë milion e gjashtëqind e tetëdhjetë e një mijë e 

dyqind e dyzet ) lekë (pa TVSH) (me numra dhe fjalë) 

 

4) “KADRA” SHPK                          K31321008J 

        Emri i plotë i shoqërisë                numri i NIPT-it    

Vlera: 0 (Zero ) lekë (pa TVSH)  (me numra dhe fjalë) 

 

5)  “Sinani Trading” SHPK      K31321008J 

      Emri i plotë i shoqërisë                numri i NIPT-it    

Vlera: 0  (Zero) lekë (pa TVSH) (me numra dhe fjalë) 

 

 

Janë s kualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhtëm: 

 

1) “AB-GERSA” SHPK     K53823401I 

      Emri i plotë i shoqërisë                         numri i NIPT-it   

    

2) “KADRA” SHPK                          K31321008J 

  Emri i plotë i shoqërisë                       numri i NIPT-it 

 

3)  “Sinani Trading” SHPK      K31321008J 

Emri i plotë i shoqërisë                         numri i NIPT-it 

 

Arsyet e s kualifikimit për “AB-GERSA” SHPK 

 

 Operatori ekonomik nuk përmbush kriterin e përcaktuar në pikën 1 të kritereve të përgjithshme 

të pranimit/kualifikimit, pasi nga dokumentacioni i paraqitur rezulton të ketë detyrime tatimore 

të pashlyera. Gjithashtu mospërmbushja e kriterit të mësiperm bie në kundershtim me nenin 

45 pikën 2 gërma dh të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik” i ndryshuar, 

në të cilin përcaktohet se, ...“Çdo kandidat ose ofertues skualifikohet nga një procedurë në 

rastet se: dh) Nuk i ka përmbushur detyrimet për pagimin e tatimeve, në përputhje me 

legjislacionin shqiptar”. 

 

Arsyet e s kualifikimit për “KADRA” SHPK 

 

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

në DT 

 

Arsyet e skualifikimit për “Sinani Trading” SHPK 

 

 Operatori ekonomik nuk ka paraqitur ofertë ekonomike si dhe asnjë nga dokumentet e kërkuara 

në DT. 

 

 

* * * 

 



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

ekonomik të suksesshëm: 

 

“ARGENT DACI” PF     L01914003T 

        Emri i plotë i shoqërisë                numri i NIPT-it    

Vlera e ofertuar: 228,170,260 (dyqind e njëzet e tetë milion njëqind e shtatëdhjetë mijë e dyqind e 

gjashtëdhjetë ) 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 22.06.2020 

 

Ankesa: Po. 

Kanë marrë përgjigje në autoritetin kontraktor: me vendimin e KSHA-së  me nr.1233/3 prot., 

datë 16.07.2020 dhe me nr. 1239/3 prot, datë 16.07.2020; 

 

Kanë marrë përgjigje në Komisionin e Prokurimit Publik: me vendimin e KPP-së me nr. 

299/2020 datë 05.08.2020; 

 

Vendimi i Gjykatës Administrative i Shkallës së Parë, Tiranë, (forma e shkurtuar) me 

ekzekutim të përkohshëm, i datës 13.11.2020, protokolluar në organin qendror blerës ABP me 

nr.2293 prot.,datë 16.11.2020, për shfuqizimin e vendimit nr.299 datë 05.08.2020 të Komisionit 

të Prokurimit Publik. 

 

 

 

TITULLARI I ORGANIT QENDROR BLERËS 

 

DREJTOR I PËRGJITHSHËM 
 


