
 

     

MINISTRIA E BRENDSHME 
                          AGJENCIA E BLERJEVE TË PËRQENDRUARA 

 

 

 

FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORËVE EKONOMIKË TË SUKSESSHËM 

NË MARRËVESHJEN KUADËR 

 

[Data: 05.01.2021] 

 

Për: “MC. CATERING" SHPK 

Adresa: TIRANE, Rruga "Pjeter Budi", Nd.29, H3, Ap.14, Njësia Administrative nr.2, 1010.                                                           

* * * 

Proçedura e prokurimit: “Procedur e Hapur”- Mallra - Marrëveshje kuadër me disa operator 

ekonomik, ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara me objekt: “Blerje artikuj ushqimorë” ndarë 

në 3 (tre) Lote, me fond të përgjithshëm të marrëveshjes kuadër: 13,763,078 (trembëdhjetë milion 

e shtatëqind e gjashtëdhjetëe e tre  mijë e shtatëdhjetë e tetë)  lekë  pa TVSH, me numër reference: 

REF-79318-11-20-2020. 

 

Përshkrim i shkurtër i kontratës së Lotit II  me numër reference REF-79324-11-20-2020, 

“Blerje vezë” me fond limit të marrëveshjes kuadër 926,681 (nëntëqind e njëzetë e gjashtë mijë 

e gjashtëqind e tetëdhjetë e një)  Lekë pa TVSH, marrëveshje kuadër me disa 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 01.12.2020, Nr.111. 

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  çmimi më i ulët x  

 

Për lotin II: Njoftojmë se, kanë qenë pjesëmarrës në procedurë këta operatorë ekonomikë me 

vlerat përkatëse të ofruara: 

 
 

1) "M.C. CATERING" SH.P.K.                                     K72218022J         

        Emri i plotë i shoqërisë                  numri i NIPT-it    

Vlera: 762,700 (shtatëqind e gjashtëdhjet e dy mijë e shtatëqind) lekë, pa TVSH.  

(me numra dhe fjalë) 
 

2) "NELSA" SH.P.K.                                                        J71601012S 

        Emri i plotë i shoqërisë                   numri i NIPT-it    

Vlera: 781,004 (shtatëqindë tetëdhjet e një mijë e katër) lekë, pa TVSH. 

(me numra dhe fjalë).  

 



• Nuk ka ofertues të skualifikuar      

 

* * * 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë se janë identifikuar si operatorë 

ekonomik të suksesshëm: 

 

"M.C. CATERING" SH.P.K.                                     K72218022J         

        Emri i plotë i shoqërisë                  numri i NIPT-it    

Vlera: 762,700 (shtatëqind e gjashtëdhjet e dy mijë e shtatëqind) 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 22.12.2020 

Ankesa: Jo, 

 

 

 

TITULLARI I ORGANIT QENDROR BLERËS 

 

DREJTOR I PËRGJITHSHËM 
 


