
 
AGJENCIA E BLERJEVE TË PËRQENDRUARA 

 

                                                                                                                  

FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORËVE EKONOMIKË TË SUKSESSHËM 

NË MARRËVESHJEN KUADËR 
(PARA PROCESIT TË ANKIMIT) 

02.08.2021 

Për: “M.C.CATERING” SHPK  

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

 

* * * 

Procedura e prokurimit: “Procedurë e Hapur”, Marrëveshje Kuadër me  disa operator ekonomik 

ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara, me objekt: “Blerje artikuj ushqimorë”, për  6 autoritete 

kontraktore 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 2 " Blerje bulmet dhe nënproduktet e tij”, me fond të 

përgjithshëm të marrëveshjes kuadër: 4,141,637 (katër milion e e njëqind e dyzet e një mijë e 

gjashtëqind e tridhjetë e shtatë) lekë pa TVSH, me afat 2 (dy) vite, marrëveshje kuadër me një 

operator ekonomik ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara  me numër reference REF-96687-05-

27-2021 dhe me afat kohor për ekzekutimin: Duke filluar nga  data e lidhjes së kontratës/kontratave 

sipas kërkesës se Autoritetit Kontraktor, brenda afatit  2 (dy) vite të lidhjes së Marrëveshjes 

Kuadër. 

 

Publikime të mëparshme ( jo ): Buletini i Njoftimeve Publike 31.05.2021, Nr.83.  

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  çmimi më i ulët X     oferta ekonomikisht më e favorshme  
 

Njoftojmë se, kanë qenë pjesëmarrës në procedurë këta operatorë ekonomikë me vlerat përkatëse 

të ofruara: 

  

1) AE COMMERCE”  SHPK      L42929403J 

        Emri i plotë i shoqërisë                numri i NIPT-it    

  Vlera: 3,900,650 (tre milion e nëntëqind mijë e gjashtëqind pesëdhjetë) lekë (pa TVSH)  

(me numra dhe fjalë). 

 

2)  “KADRA” SHPK         K31321008J 

        Emri i plotë i shoqërisë                numri i NIPT-it    

  Vlera: 0                             (zero ) lekë (pa TVSH)  

(me numra dhe fjalë). 

 

3)  “M.C.CATERING” SHPK                 K72218022J 

        Emri i plotë i shoqërisë                numri i NIPT-it    

  Vlera: 3,097,235 (tre milion e nëntëdhjetë e shtatë mijë e dyqind e tridhjetë e pesë ) lekë (pa 

TVSH)  

(me numra dhe fjalë). 



 

4) “NELSA” SHPK                   J71601012S 

        Emri i plotë i shoqërisë                numri i NIPT-it    

  Vlera: 3,490,015 (tre milion e katërqind e nëntëdhjetë mijë e pesëmbëdhjetë) lekë (pa TVSH)  

(me numra dhe fjalë). 

 

5) “NIKA” SHPK                   J76705047U 

        Emri i plotë i shoqërisë                numri i NIPT-it    

  Vlera: 3,835,360 (tre milion e tetëqind e tridhjetë e pesë mijë e treqind e gjashtëdhjetë) lekë 

(pa TVSH)  

(me numra dhe fjalë). 

 

6) “Sinani Trading” SHPK        J64103483H 

        Emri i plotë i shoqërisë                numri i NIPT-it    

  Vlera: 3,835,360 (tre milion e tetëqind e tridhjetë e pesë mijë e treqind e gjashtëdhjetë) lekë 

(pa TVSH)  

(me numra dhe fjalë). 

 

Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhtëm:  

1) “KADRA” SHPK 

            Vlera: 0 lekë pa TVSH  

 

2) “NELSA” SHPK 

            Vlera: 3,490,015 lekë pa TVSH  

 

3) “Sinani Trading” SHPK 

            Vlera: 3,142,500 lekë pa TVSH  

 

Perkatësisht për arsyet e mëposhtme: 

 

1. Arsyeja e skualifikimit për “KADRA” SHPK; 

 Operatori Ekonomik nuk permbush piken 2) te seksionit 2.2  Kapaciteti ekonomik dhe 

financiar: Bilanci i viteve 2018-2019 rezulton me humbje, sipas  VKM 285 date 

19/05/2021  neni 43 pika 4 dhe  Shtojcës 9 në DT.   

 

2. Arsyeja e skualifikimit për “NELSA” SHPK; 

 Operatori Ekonomik nuk permbush piken 2 te seksionit  2.1 Kapaciteti ekonomik dhe 

financiar , pra bilanci i vitit ushtrimor 2019 i mungon  akt-ekspertiza e ekspertit 

kontabel, pasi subjekti eshte ne kushtet e percaktimeve  te nenit 41, te ligjit nr.10091, 

date 05.03.2009. 

.   

3. Arsyeja e skualifikimit për “Sinani Trading” SHPK; 

 Nuk permbush piken 3 te seksionit 2.1 Kapaciteti Ligjor, pasi Certifikata ISO 22000 nuk 

permban logon e DA. (Vetëm çertifikatat dhe raportet e vlerësimit që shënojnë gjendjen 

e akreditimit (duke shënuar simbolin ose referencat në tekst) do të njihen nga DAK dhe 

partnerët e saj të jashtëm si të lëshuara brenda kuadrit të akreditimit sipas rregullores së 

përdorimit të simbolit 

 



* * * 

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

ekonomik i suksesshëm: 

Operatori Ekonomik “M.C.CATERING” SHPK nr. K72218022J me ofertë ekonomike 3,097,235 

(tre milion e nëntëdhjetë e shtatë mijë e dyqind e tridhjetë e pesë ) lekë (pa TVSH), me adresë:, 

Rruga "Pjeter Budi", Nd.29, H3, Ap.14, Njësia Administrative nr.2, 1010, Tiranë është identifikuar 

si Oferta e suksesshme. 

Rrjedhimisht, jeni të lutur të paraqiteni pranë Ministrisë së Brendshme, Agjencia e Blerjeve të 

Përqendruara, me adresë: Blv. “Dëshmorët e Kombit”, Nd. 1, 1001, Tiranë, Tel: 042 247 865, 

menjëherë nga dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi për të lidhur draft marrëveshjen kuadër. 

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 29.07.2021 

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 
 

 


