
 
AGJENCIA E BLERJEVE TË PËRQENDRUARA 

 

                                                                                                                  

FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORËVE EKONOMIKË TË SUKSESSHËM  

(PARA PROCESIT TË ANKIMIMIT) 

Datë:  04.05.2022 

 

Për: “GERTI – 1987” SHPK  

Adresa: Permet PERMET Fshati Çarshove, Objekt me nr. pasurie 47/414, Zona Kadastrale 1356. 

 

 

* * * 

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 7 “Blerje Fruta-perime” me afat të marrëveshjes kuadër 2 

(dy) vite, me fond limit të marrëveshjes kuadër: 13,434,791 (trembëdhjetë milion e katërqind e 

tridhjetë e katër mijë e shtatëqind e nëntëdhjetë e një) lekë pa TVSH ose  107,840.67 ( njëqind e 

shtate mijë e tetëqind e dyzetë 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 

REF-21450-03-08-2022 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) “M.C.CATERING” SHPK          K72218022J 

   Emri i plotë i shoqërisë                                numri i NIPT-it    

  Vlera: 10.112.340 (dhjetë milion e njëqind dymbwdhjetw mijw e treqind e dyzetw) lekë (pa 

TVSH). 

2)   NELSA SHPK”                                        J71601012S 

  Emri i plotë i shoqërisë                     numri i NIPT-it    

  Vlera: 12.522.560 (dymbëdhjetë milion e pesëqind e njëzetë e dy mijë e pesëqind e gjashtëdhjetë) 

lekë (pa TVSH)           



                                               

 

3)   “NIKA” SHPK                                     J76705047U 

  Emri i plotë i shoqërisë                     numri i NIPT-it    

  Vlera: 12.133.450 (dymbëdhjetë milion e njëqind e tridhjetë e tre mijë e katërqind e pesëdhjetë) 

lekë (pa TVSH)           

4)   “GERTI – 1987” SHPK         L27606201D 

  Emri i plotë i shoqërisë                     numri i NIPT-it    

  Vlera: 12.067.690 (dymbëdhjetë milion e gjashtëdhjetë e shtatë mijë e gjashtëqind e nëntëdhjetë) 

lekë (pa TVSH)           

 

 

Nga pjesëmarrësit rezultojnë ofertues të skualifikuar : 

 

  

1) “M.C.CATERING” SHPK          K72218022J 

   Emri i plotë i shoqërisë                                numri i NIPT-it    

  Vlera: 10.112.340 (dhjetë milion e njëqind e tridhjetë e dy mijë e pesëqind) lekë (pa TVSH). 

 

2)   “NIKA” SHPK                                     J76705047U 

  Emri i plotë i shoqërisë                     numri i NIPT-it    

  Vlera: 12.133.450 (dymbëdhjetë milion e njëqind e tridhjetë e tre mijë e katërqind e pesëdhjetë) 

lekë (pa TVSH)           

   

  

 

 Arsyet e skualifikimit te OE “MC CATERING” SHPK : 

 

Ofertuesi nuk plotëson pikën 2.2.2, te seksionit 2.2 “Kapaciteti ekonomik dhe financiar” të 

Kritereve të Vecanta të Kualifikimit, pasi nuk ka paraqitur bilancin e vitit 2021. Bazuar ne 

kriterin e percaktuar per kete lot, ne pikën 2.2.2, te seksionit 2.2 “Kapaciteti ekonomik dhe 

financiar” të Kritereve të Vecanta të Kualifikimit, Operatoret ekonomike, duhet të paraqesin 

kopje te certifikuara te bilanceve te viteve 2019, 2020, 2021 te paraqitura prane autoriteteve 

perkatese tatimore. 

Ofertuesi nuk plotëson pikën 4, te seksionit 2.3 “Kapaciteti teknik” të Kritereve të Vecanta të 

Kualifikimit, pasi nuk ka paraqitur numrin e punonjesve te kerkuar (shofer + punetor te thjeshte), 

sa shuma e loteve per te cilat ka ofertuar, te marra se bashku. Operatori ekonomik, ofertues ne 4 

lote, duhet te kishte deklaruar 8 punonjes per te realizuar shperndarjen e mallrave objekt 

prokurimi si dhe sherbimin e transportit, nderkohe qe, ne SPE ka deklaruar vetem 6 punonjes, 

per te gjitha lotet ku ka ofertuar. Bazuar ne kriteret e vecanta te kualifikimit, ne rast se 

dokumentacioni i deklaruar dhe i dorezuar ne permbushje te kritereve kumulative nuk ploteson 

kapacitetet ekonomike-financiare (nenpika 1 e seksionit 2.2 te kritereve te vecanta te 

kualifikimit) dhe kapacitetet teknike (nenpikat 1, 3 dhe 4 te seksionit 2.3 te kritereve te vecanta 

per kualifikim) per te gjitha Lotet ku OE ka ofertuar, do te skualifikohet nga te gjitha Lotet ku ka 

ofertuar.  

 
 

 Arsyet e skualifikimit te OE “NIKA” SHPK : 



- Ofertuesi nuk plotëson pikën 1, seksioni 2.1 “Kapaciteti profesional i operatoreve 

ekonomike” të Kritereve të Vecanta të Kualifikimit, pasi ne SPE ka deklaruar vetem 1 (nje) 

vend te ushtrimit te aktivitetit (stabiliment) per te cilin ka paraqitur edhe 2 licencat perkatese 

II.1A (1) dhe II.1.B. Nderkohe qe, nga Ekstrakti i Regjistrit Tregtar te subjektit, rezulton se, 

ky i fundit ka me shume vende te ushtrimit te aktivitetit (stabilimente), te cilat nuk rezultojne 

te jene te pajisura me licencat perkatese per ushtrimin e aktivitetit sipas ligjit nr. 9863 date 

28.01.2008 “Per ushqimin”, neni 19. 

- Ofertuesi nuk plotëson pikën 2.2.2, te seksionit 2.2 “Kapaciteti ekonomik dhe 

financiar” të Kritereve të Vecanta të Kualifikimit, pasi bilancin e vitit 2021, nuk e ka 

shoqëruar edhe me raportin e auditimit ligjor të pasqyrave financiare vjetore përkatëse. Nga 

dokumentacioni i paraqitur në SPE, rezulton se, operatori ekonomik është në kushtet e 

përcaktimeve të nenit 41 të ligjit nr. 10091 datë 05.03.2009. 

 

Duke iu referuar procedurës së mësipërme, ju informojmë  se operatori ekonomik i mëposhtëm 

është identifikuar si i suksesshëm: 

 
 
1)   “GERTI – 1987” SHPK         L27606201D 

  Emri i plotë i shoqërisë                     numri i NIPT-it    

  Vlera: 12.067.690 (dymbëdhjetë milion e gjashtëdhjetë e shtatë mijë e gjashtëqind e nëntëdhjetë) 

lekë (pa TVSH)           

 
2)   NELSA SHPK”                                        J71601012S 

  Emri i plotë i shoqërisë                     numri i NIPT-it    

  Vlera: 12.522.560 (dymbëdhjetë milion e pesëqind e njëzetë e dy mijë e pesëqind e gjashtëdhjetë) 

lekë (pa TVSH)           

 

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 28.04.2022 

 

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 


