
 
AGJENCIA E BLERJEVE TË PËRQENDRUARA 

 

                                                                                                                  

FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORËVE EKONOMIKË TË SUKSESSHËM  

(PARA PROCESIT TE ANKIMIMIT) 

25.05.2022 

 

Për: “SINANI TRADING” SHPK  

Adresa Lagjja Xhevdet Nepravishta, Rruga Iliaz Ahmeti, magazine nje kateshe, pasuria nr 1957/3, 

prane Fabrikes se Qumeshtit, Lushnje. 

 

* * * 

Procedura e prokurimit: “Procedurë e hapur” me disa operatorë ekonomikë ku të gjitha kushtet 

janë të përcaktuara, me objekt: “Blerje ushqime koloniale për Rezervat Materiale të Shtetit” 

ndarë në 8 (tetë) lote, me fond limit : 33,300,832 (tridhjetë e tre milion e treqind mijë e 

tetëqind e tridhjetë e dy) lekë (pa TVSH)  me nr  REF-25974-04-21-2022, në lidhje me:  

 

Lotin 8 “Blerje konserva mish viçi", me fond limit të marrëveshjes kuadër: 1,666,600 (një milion 

e gjashtëqind e gjashtedhjetë e gjashtë mijë e gjashtëqind ) lekë pa TVSH, me nr.reference të 

procedurës REF-25992-04-21-2022 

 

Publikime të mëparshme ( jo ): Buletini i Njoftimeve Publike 26.04.2022, Nr.53 

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 kanë marrë pjesë operatorët ekonomikë të 

mëposhtëm me vlerat përkatëse si më poshtë: 

1)   “M.C.CATERING” SH.P.K                            K72218022J                                                                        

        Emri i plotë i shoqërisë                       numri i NIPT-it  

 Vlera: 1,560,000 (një milion e pesëqind e gjashtëdhjetë mijë ) lekë pa TVSH  

 

2)   “GERTI 1987” SH.P.K                            L27606201D                                                                            

        Emri i plotë i shoqërisë                       numri i NIPT-it  

 Vlera: 1,600,000 (një milion e gjashtëqind mijë) lekë pa TVSH  

 

3)   “SINANI TRADING” SH.P.K                            J64103483H                                                                     

        Emri i plotë i shoqërisë                       numri i NIPT-it  

 Vlera: 1,350,000 (një milion e treqind e pesëdhjetë mijë) lekë pa TVSH  

 

Nga pjesëmarrësit nuk rezultojnë ofertues të skualifikuar : 

 

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

është identifikuar si të suksesshëm: 

 

1)   “SINANI TRADING” SH.P.K                            J64103483H                                                                     

        Emri i plotë i shoqërisë                       numri i NIPT-it  

 Vlera: 1,350,000 (një milion e treqind e pesëdhjetë mijë) lekë pa TVSH  

 



2)   “M.C.CATERING” SH.P.K                            K72218022J                                                                        

        Emri i plotë i shoqërisë                       numri i NIPT-it  

 Vlera: 1,560,000 (një milion e pesëqind e gjashtëdhjetë mijë ) lekë pa TVSH  

 

3)   “GERTI 1987” SH.P.K                            L27606201D                                                                            

        Emri i plotë i shoqërisë                       numri i NIPT-it  

 Vlera: 1,600,000 (një milion e gjashtëqind mijë) lekë pa TVSH  

 

 

 

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 23.05.2022 

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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