
 
AGJENCIA E BLERJEVE TË PËRQENDRUARA 

 

 

                                                                                                                  

FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORËVE EKONOMIKË TË SUKSESSHËM 

NË MARRËVESHJEN KUADËR  

(PAS PROCESIT TË ANKIMIMIT) 

 

Datë:  08.09.2021 

 

Për:  Operatorin ekonomik  “SINANI TRADING” SHPK                                                                            

Adresa: Lagjja Xhevdet Nepravishta, Rruga Iliaz Ahmeti, magazine nje kateshe, pasuria 

nr 1957/3, pranë Fabrikes së Qumeshtit Fier Lushnje. 
 

 

* * * 

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 III:“Blerje mish dhe nënproduktet e tij”, me fond të të 

marrëveshjes kuadër: 6,706,273 (gjashtë milion e shtatëqind e gjashtë mijë e dyqind e shtatëdhjetë 

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-96689-05-27-2021 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 31.05.2021, Nr.83.  

 

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: 6,426,505 (Gjashtë milion e katërqint e njëzet e gjashtë mijë e pesëqint e pesë) 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) “MC  CATERING ”  SHPK               K72218022J 

        Emri i plotë i shoqërisë                numri i NIPT-it    

  Vlera: 4,832,705 (Katër milion e tetëqinte e tridhjetë e dy mijë e shtatëqint e pesë ) lekë (pa 

TVSH)  

(me numra dhe fjalë). 

 

4) “NELSA ”  SHPK                 J71601012S 

        Emri i plotë i shoqërisë                numri i NIPT-it    

  Vlera: 5,712,850 (pesë milion  e e shtatëqint e dymbëdhjetë  mije e tetëqint e pesëdhjetë  ) 

lekë (pa TVSH)  

(me numra dhe fjalë). 

 

5) “Sinani Trading” SHPK                    J64103483H 

        Emri i plotë i shoqërisë                  numri i NIPT-it    

  Vlera: 5,199,350 (Pesë  milion  e njëqint e nëntëdhjetë e nëntë mije e treqint e pesëdhjetë) 

lekë (pa TVSH)  

(me numra dhe fjalë). 

 

Nga pjesërmarrësit janë skualifikuar Ofertuesit e mëposhtëm: 

AE  Commerce” SHPK                                                L42929403J 

           Emri i plotë i shoqërisë                  numri i NIPT-it 

     KADRA ” SHPK                     K31321008J                                      

            Emri i plotë i shoqërisë                  numri i NIPT-it   

MC  CATERING ”  SHPK         K72218022J 

              Emri i plotë i shoqërisë                  numri i NIPT-it 

NELSA ”  SHPK                     J71601012S 

           Emri i plotë i shoqërisë                   numri i NIPT-it   

  

1. Arsyeja e skualifikimit për “AE  Commerce”; 

o Operatori Ekonomik nuk permbush piken c)  pika 1  seksioni ||| të Kritereve të vecanta 

të kualifikimit, pasi nuk arriti të paraqesë  Formularin sigurimit   te ofertës sipas 

Shtojcës 4 në DT. 

2. Arsyeja e skualifikimit për “KADRA ” SHPK;  

o Operatori Ekonomik nuk permbush asnje nga pikat sipas Shtojcës 9 në DT, mungese 

dokumentacioni.  

 

3. Arsyeja e skualifikimit për “NELSA ”  SHPK; 

o Operatori Ekonomik nuk permbush piken 2 te seksionit 2.2 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. 

 

 



4. Arsyeja e skualifikimit për “MC  CATERING ” 

o Sipas nenit 93 te L.P.P, bazuar  në argumentimin e çmimin për njësi të mishit të viçit 

cilësia e parë, në SPE, në pergjigjje të kërkesës për informacion mbi ofertën anomalisht 

të ulët, datë 30.07.2021, KVO-ja konstatoi mospërputhje te çmimit për njësi në faturat 

e blerjes (Fatura  nr.53,datë 19.07.2021 dhe Fatura nr. 326,datë 11.06.2021) me vlerë 

240 lekë/kg dhe deklarimit të operatorit ekonomik prej 480 lekë/kg. 

 

 

* * * 

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

janë identifikuar si të suksesshëm: 

 

6)  “Sinani Trading” SHPK          J64103483H 
1)  Emri i plotë i shoqërisë                        numri i NIPT-it 

Vlera: 5,199,350 (pesë  milion  e njëqint e nëntëdhjetë e nëntë mije e treqint e pesëdhjetë) 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. 1397/2 prot, datë 18.08.2021. 

Kanë marrë përgjigje nga KPP: nr.546 datë 26.08.2021 

 

 

 

 

 

TITULLARI I ORGANIT QENDROR BLERËS 

 

DREJTOR I PËRGJITHSHËM 

 

 


