
 
AGJENCIA E BLERJEVE TË PËRQENDRUARA 

 

 

Nr. ____ Prot             Tiranë, më ___.___2022           

                                                                                                                  

FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORËVE EKONOMIKË TË SUKSESSHËM 

NË MARRËVESHJEN KUADËR  

 

Datë:  04.05.2022 

 

Për: “SINANI TRANING” SHPK  

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

pasuria nr 1957/3, prane Fabrikes se Qumeshtit. 

 

* * * 

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 8  Lote,  Mallra, me fond limit  të marrëveshjes kuadër: 66,683,023 

(gjashtëdhjetë e gjashtë milion e gjashtëqind e tetëdhjetë e tre mijë e njëzetë e tre) Lekë pa TVSH 

535,262.67 (pesëqind e tridhjetë e pesë mijë e dyqind e gjashtëdhjetë e dy pikë gjashtëdhjetë e 

shtatë)  Euro pa TVSH  (sipas kursit të këmbimit të bankës së Shqipërise datë 08.03.2022 ku një 

euro është 124.58 lekë); me nr reference kryesore REF-21432-03-08-2022. 

 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: Loti 1 “Blerje bukë gruri dhe simite”, me afat të marrëveshjes 

kuadër 2 (dy) vite, me fond limit të marrëveshjes kuadër: 5,963,723 (pesë milion e nëntëqind e 

gjashtëdhjetë e tre mijë e shtatëqind e njëzetë e tre) lekë pa TVSH, me nr reference REF-21438-

03-08-2022  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 15.03.2022, Nr.32.  

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) “SINANI TRANING” SHPK          J64103483H 

   Emri i plotë i shoqërisë                                numri i NIPT-it    

  Vlera: 5.711.728 (pesë milion e shtatëqind e njëmbëdhjetë mijë e shtatëqind e njëzetë e tetë) lekë 

(pa TVSH). 

   

 

 

Nuk ka operator ekonomik të skualifikuar: 

  



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

mëposhtëm janë identifikuar si të suksesshëm: 

 

 

1) “SINANI TRANING” SHPK          J64103483H 

   Emri i plotë i shoqërisë                                numri i NIPT-it    

  Vlera: 5.711.728 (pesë milion e shtatëqind e njëmbëdhjetë mijë e shtatëqind e njëzetë e tetë) lekë 

(pa TVSH). 

   

 

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë datë 28.04.2022 

 

 

* * * 

 

TITULLARI I ORGANIT QENDROR BLERËS 

 

DREJTOR I PËRGJITHSHËM 

 


