
 
AGJENCIA E BLERJEVE TË PËRQENDRUARA 

 

                                                                                                                  

FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORËVE EKONOMIKË TË SUKSESSHËM 

NË MARRËVESHJEN KUADËR  

(PAS PROCESIT TË ANKIMIMIT) 

 

Datë:  07.09.2021 

 

Për:  Operatorin ekonomik  “K A D R A” SHPK                                                                            

Rruga “Nënë Tereza”, Banese Private me Nr.Pasurie 180/29, Zona Kadastrale 2372, 

Laknas, Kamez ,Tiranë. 
 

 

* * * 

Procedura e prokurimit: “Procedurë e hapur ”, Marrëveshje Kuadër me  disa operatorë ekonomikë 

ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara, me objekt: “Blerje Artikuj Ushqimorë” e ndarë në 

6(gjashtë) Lote, me fond të përgjithshëm të Marrëveshjes Kuadër:16,521,201 (gjashtëmbëdhjetë 

milion e pesëqind e njëzet e një mijë e dyqind e një) lekë pa TVSH, dhe me nr REF-96683-05-

27-2021 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: Loti I:“Blerje bukë gruri dhe simite”, me fond të tw 

marrwveshjes kuadwr: 1,069,083 (një milion e gjashtëdhjetë e nëntë mijë e tetëdhjetë e tre) Lekë 

(pa TVSH) me afat 24 muaj, marrëveshje kuadër me disa operatorë ekonomikë ku të gjitha kushtet 

janë të përcaktuara  me numër reference te lotit  REF-96685-05-27-2021 dhe me afat kohor për 

ekzekutimin: Duke filluar nga  data e lidhjes së kontratës/kontratave sipas kërkesës se Autoritetit 

Kontraktor, brenda afatit  24 muaj të lidhjes së Marrëveshjes Kuadër. 

 

Publikime të mëparshme ( jo ): Buletini i Njoftimeve Publike 09.08.2021, Nr.119.  

 

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  

oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar ne kosto    

oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në çmim X   

 

Me anë të këtij Njoftimi ju informojmë se, në këtë procedurë kanë marrë pjesë Ofertuesit e 

mëposhtëm me këto vlera përkatëse të ofruara: 

  

1) “AE COMMERCE”  SHPK    L42929403J 

        Emri i plotë i shoqërisë                numri i NIPT-it    

  Vlera: 987,833 (nëntëqind e tetëdhjetë e shtatë mijë e tetëqind e tridhjetë e tre) lekë (pa 

TVSH)  

(me numra dhe fjalë). 

 

2)  “K A D R A” SHPK        K31321008J 

        Emri i plotë i shoqërisë                numri i NIPT-it    



  Vlera: 782,569 (shtatëqind e tetëdhjetë e dy mijë e pesëqind e gjashtëdhjetë e nëntë ) lekë (pa 

TVSH)  

(me numra dhe fjalë). 

 

3)  “NIKA” SHPK                   J76705047U 

        Emri i plotë i shoqërisë                numri i NIPT-it    

  Vlera: 1,013,491 (një milion e trembëdhjetë mijë e katërqind e nëntëdhjetë e një ) lekë (pa 

TVSH)  

(me numra dhe fjalë). 

 

4) “Sinani Trading” SHPK        J64103483H 

        Emri i plotë i shoqërisë                numri i NIPT-it    

  Vlera: 962,175 (nëntëqind e gjashtëdhjetë e dy mijë e njëqind e shtatëdhjetë e pesë) lekë (pa 

TVSH)  

(me numra dhe fjalë). 

 

Nga pjesërmarrësit janë skualifikuar Ofertuesit e mëposhtëm: 

1) AE COMMERCE”  SHPK    L42929403J 

        Emri i plotë i shoqërisë                numri i NIPT-it   

 

Arsyeja e skualifikimit për “AE COMMERCE”  SHPK 

 

   Operatori Ekonomik nuk permbush germen b)pika 4) te seksionit 2.3 Kapaciteti teknik,pasi 

nuk arriti te paraqesë Çertifikaten per mbrojtjen nga zjarri dhe shpëtimin ne emër te subjektit  

“AE  Commerce” SHPK ,lëshuar nga organi kompetent i ngarkuar me ligj. 

 Operatori Ekonomik nuk permbush piken 1) te seksionit 2.3 kapaciteti teknik, pasi nuk arriti 

te paraqesë ne masën 40%  te vlerës se fondit  te marrveshjes kuadër te këtij loti  furnizime te 

ngjashme , fatura  tatimore shitje.  

Arsyeja e skualifikimit për “NIKA” SHPK 

2) NIKA” SHPK       J76705047U 

        Emri i plotë i shoqërisë                         numri i NIPT-it    

   

 Operatori Ekonomik nuk permbush germa b) te pikes 4), te seksionit 2.3  Kapaciteti teknik: 

Çertifikata  per mbrojtjen nga zjarri dhe shpetimin, leshuar  nga organi kompetent  i ngarkuar 

me ligj  i perket Bar-Restorantit  dhe jo  magazinimit te mallrave ushqimore per te cilen po 

zhvillohet ky tenderim, Shtojcës 9 në DT.   

 

* * * 

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

janë identifikuar si të suksesshëm: 

 

1)  “K A D R A” SHPK               K31321008J 

 Emri i plotë i shoqërisë                      numri i NIPT-it 

Vlera: 782,569 (shtatëqind e tetëdhjetë e dy mijë e pesëqind e gjashtëdhjetë e nëntë ) lekë (pa 

TVSH)  

(me numra dhe fjalë). 

 



 

Si pasojë, nga ju kërkohet të paraqisni pranë, organi qendror blerës, Agjencia e Blerjeve të 

Përqendruara, me adresë: Ministria e Brendshme, Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nd.1, 1001, 

Tiranë, Tel: 042247865, sigurimin e kontratës brenda brenda 5 (pesë) ditëve nga data e marrjes të 

këtij njoftimi për të lidhur marrëveshjen. 

 

 

Ankesat: Po 

Kanë marrë përgjigje nga organi qendror blerës: nr. 1398/2 prot, datë 18.08.2021, nr. 1382/2 prot, 

datë 12.08.2021 

 

Kanë marrë përgjigje nga KPP: nr.545 datë 26.08.2021 

                                                   nr.516 datë 20.08.2021 

 

 

 

 

 

 

TITULLARI I ORGANIT QENDROR BLERËS 

 

DREJTOR I PËRGJITHSHËM 

 

 


