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: 24.03.2022
Për: “AGRO -KONI ” SHPK
Adresa: Durres Maminas Lagjja Maminas, rruga Gjiri i Lalzit, ndertesa nr 01
***
Procedura e prokurimit: “Procedurë e Hapur mbi kufirin e lartë monetar”, 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 7“Blerje Fruta- Perime" me afat të marrëveshjes kuadër
24(njëzetë e katër) muaj, me fond të marëveshjes kuadër 166,637,440 (njëqind e gjashtëdhjetë e
gjashtë milion e gjashtëqind e tridhjetë e shtatë mijë e katërqind e dyzetë) Lekë (pa TVSH); me nr
reference REF-16658-12-29-2021, 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) “AGRO KONI” SHPK
Emri i plotë i shoqërisë

J81409001P
numri i NIPT-it

Vlera: 100.032.065 (njwqind milion e tridhjetw e dy mijw e gjashtwdhjetw e pesw) lekë (pa
TVSH)
2) “SINANI TRADING” SHPK

J64103483H

Emri i plotë i shoqërisë
numri i NIPT-it
Vlera: 107.782.580 (njwqind e shtatw milion eshtatwqind e tetwdhjetw e dy mijw e peswqind e
tetwdhjetw) lekë (pa TVSH)
3) “Dajti Park 2007” SHPK
Emri i plotë i shoqërisë

K11507003S
numri i NIPT-it

Vlera: 160.806.820 (njwqind e gjashtwdhjetw milion e tetwqind e gjashtw mijw e tetwqind e
njwzetw) lekë (pa TVSH)
4) “Alar Food & Service” SHPK
L51808027O
Emri i plotë i shoqërisë
numri i NIPT-it
Vlera: 157.833.332 (njwqind e peswdhjetw e shtatw mijw e tetwqind e tridhjetw e tre mijw e
treqind e tridhjetw e dy) lekë (pa TVSH)
5) “Nelsa” SHPK
Emri i plotë i shoqërisë
Vlera: 0 (zero) lekë (pa TVSH)

J71601012S
numri i NIPT-it

Nga pjesërmarrësit janë skualifikuar Ofertuesit e mëposhtëm:
Arsyeja e skualifikimit për “Nelsa” SHPK


OE nuk ka paraqitur asnje nga dokumentet e kerkuara ne SPE. OE nuk ka paraqitur oferte
ekonomike.

Arsyeja e skualifikimit për “Sinani Trading” SHPK
 Ofertuesi ndodhet në kushtet e nenit 81 “Ndërhyrja në ofertë”, pika 3 të VKM nr. 285 datë
19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të Prokurimit Publik”. Nga dokumentacioni i
paraqitur në SPE (deklarata per kontratat e furnizimit, e kerkuar sipas pikes 6 seksioni 2.3
“Kapaciteti Teknik”, të Kritereve të Vecanta të Kualifikimit), rezulton se, per realizimin e
objektit te ketij prokurimi, ofertuesi “Sinani Trading” shpk do te furnizohet me te 44
artikujt e kerkuar, tek të njëjtët furnizues, sic ka deklaruar edhe ofertuesi “Dajti Park
2007” shpk (pjesemarres ne kete lot).
Arsyeja e skualifikimit për “Dajti Park 2007” SHPK
 Ofertuesi ndodhet në kushtet e nenit 81 “Ndërhyrja në ofertë”, pika 3 të VKM nr. 285
datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të Prokurimit Publik”. Nga dokumentacioni i
paraqitur në SPE (deklarata per kontratat e furnizimit, e kerkuar sipas pikes 6 seksioni 2.3
“Kapaciteti Teknik”, të Kritereve të Vecanta të Kualifikimit), rezulton se, per realizimin e
objektit te ketij prokurimi, ofertuesi “Dajti Park 2007” shpk do te furnizohet me te 44
artikujt e kerkuar, tek të njëjtët furnizues, sic ka deklaruar edhe ofertuesi “Sinani
Trading” shpk (pjesemarres ne kete lot).
Arsyeja e skualifikimit për “Alar Food & Service” SHPK
 OE nuk ka paraqitur asnje nga dokumentet e kerkuara në DST, në përmbushje te kritereve
të përgjithshme dhe të vecanta të kualifikimit.

Duke iu referuar procedurës së mësipërme, ju informojmë se operatorët ekonomikë të
mëposhtëm janë identifikuar si të suksesshëm:
1) “AGRO -KONI” SHPK
Emri i plotë i shoqërisë

J81409001P
numri i NIPT-it

Vlera: 100.032.065 (njwqind milion e tridhjetw e dy mijw e gjashtwdhjetw e pesw) lekë (pa
TVSH)

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 17.03.2022
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”.
***

TITULLARI I ORGANIT QENDROR BLERËS
DREJTOR I PËRGJITHSHËM

