
 
AGJENCIA E BLERJEVE TË PËRQENDRUARA 

 

 

Nr. ____ Prot             Tiranë, më ___.___2022           

                                                                                                                  

FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORËVE EKONOMIKË TË SUKSESSHËM 

NË MARRËVESHJEN KUADËR  

(PARA PROCESIT TË ANKIMIMIT) 

 

Datë:  09.03.2022 

 

Për: “OLTA SHARRA SHARRA” PF  

Adresa: ELBASAN Lagjja Haxhias, rruga Ismail Zyma, zona kadastrale 8525, objekti me numer 

pasurie A.  

 

* * * 

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

ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara, me objekt: “Blerje artikuj ushqimorë”, e ndarë në 7 

(shtatë) Lote, me fond të përgjithshëm të marrëveshjes kuadër: 1,061,007,405 (një miliard e 

gjashtëdhjetë e një milion e shtatë mijë e katërqind e pesë) Lekë dhe me nr REF-16642-12-29-

2021. 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: Lotin 3 “Blerje mish dhe nënproduktet e tij” me afat të 

marrëveshjes kuadër 24 (njëzetë e katër) muaj, me fond të marëveshjes kuadër 314,572,580 

(treqind e katërmbëdhjetë milion e pesëqind e shtatëdhjetë e dy mijë e pesëqind e tetëdhjetë) Lekë 

(pa TVSH); me nr reference  REF-16650-12-29-2021, dhe 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 31.12.2021, Nr.192.  

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në çmim X   

Me anë të kësaj bëjmë me dije se, në këtë procedurë /lot kanë marrë pjesë operatorët ekonomikë 

të mëposhtëm me vlerat përkatëse si më poshtë: 

  

 

1) “ARGENT DACI” PF                                                               L01914003T                                      

Emri i plotë i shoqërisë                           numri i NIPT-it    

 Vlera: 276,269,406  (dyqind e shtatëdhjet e gjashtë milion e dyqind e gjashtëdhjete e nënte mijë 

e katërqind e gjashtë) lekë (pa TVSH)  

   

2) “OLTA SHARRA SHARRA” PF          L32517203Q 

Emri i plotë i shoqërisë                     numri i NIPT-it    

  



Vlera: 245,832,119 (dyqind e dyzet e pesë milion e tetëqind e tridhjetë e dy mijë e njëqind e 

nëntëmbëdhjete) lekë (pa TVSH) 

Nga pjesërmarrësit janë skualifikuar Ofertuesit e mëposhtëm: 

Arsyeja e skualifikimit për  “ARGENT DACI” PF                      

 

 Nuk plotëson pikën 6, seksioni 2.3 “Kapaciteti Teknik” të Kritereve të Vecanta të 

Kualifikimit, pasi ne SPE nuk ka paraqitur te deklaruar sipas tabeles nr 1, kontratat e 

furnizimit me operatoret me te cilet do të përmbushë kërkesat e AK për artikujt objekt 

prokurimi.  

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

mëposhtëm janë identifikuar si të suksesshëm: 

 

1) “OLTA SHARRA SHARRA” PF                                     

L32517203Q 

    Emri i plotë i shoqërisë                     numri i NIPT-it  

  

  

Vlera: 245,832,119 (dyqind e dyzet e pesë milion e tetëqind e tridhjetë e dy mijë e njëqind e 

nëntëmbëdhjete) lekë (pa TVSH). 

 

 

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 03.03.2022 

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”. 

 

* * * 
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DREJTOR I PËRGJITHSHËM 

 


