
 

     

 

MINISTRIA E BRENDSHME 

AGJENCIA SHTETËRORE E PROKURIMEVE TË PËRQËNDRUARA 

 
 

Nr. _____ Prot.,               Tiranë, më __.___2022        

                                                       

FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORËVE EKONOMIKË TË SUKSESSHËM 

NË MARRËVESHJEN KUADËR 

(Para Procesit të Ankimimit) 
14.08.2022 

 

Për:  “PROINFINIT” SH.P.K  
Adresa: Njesia Bashkiake Nr.5, Rruga Tish  Daija, Kompleksi Kika, Godina Nr.8/2, Kati i 2, Zone 

Kadastrale Nr.8260, Tiranë 

 

* * * 

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: Marrëveshje kuadër me disa 

operatorë ekonomikë, ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara, me afat të marrëveshjes kuadër 24 

(njëzetë e katër) muaj. me objekt: : “Procedurë e hapur” Marreveshje Kuader me objekt me 

objekt “Blerje ushqime koloniale” e ndarë në 2 (dy) lote,  mallra me fond limit  të marrëveshjes 

kuadër: 34,024,795 (tridhjetë e katër milion e njëzetë e katër mijë e shtatëqind e nëntëdhjetë e 

pesë) Lekë pa TVSH,me nr  reference të procedurës   REF-37919-08-04-2022. 

 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: Loti I. “Blerje ushqime koloniale”, me afat të marrëveshjes kuadër 

12  (dymbëdhjetë muaj), me fond limit të marrëveshjes kuadër: 27,997,601 (njëzetë e shtatë milion 

e nëntëqind e nëntëdhjetë e shtatë mijë e gjashtëqind e një) lekë (pa TVSH); me Nr REF-37921-

08-04-2022 

 

 
Publikime të mëparshme ( jo ): Buletini i Njoftimeve Publike 08.08.2022, Nr.108 

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” SH.P.K                            K72218022J                                                                            

        Emri i plotë i shoqërisë                       numri i NIPT-it  

 Vlera: 24,945,500 (njëzetë e katër milion e nëntëqind e dyzetë e pesë mijë e pesëqind) lekë pa 

TVSH (me   numra dhe fjalë) 

 

2)   “NELSA” SH.P.K                            J71601012S                                                                            

        Emri i plotë i shoqërisë                       numri i NIPT-it  

 Vlera: 23,433,880 ( njëzetë e tre milion e katërqind e tridhjetë e tre mijë e tetëqind e tetëdhjetë) 

lekë pa TVSH (me   numra dhe fjalë) 



 

3)“DOGEL” SH.P.K                                    K59418208E 

        Emri i plotë i shoqërisë                       numri i NIPT-it  

 Vlera: 0 (nuk ka oferte) lekë pa TVSH (me   numra dhe fjalë) 

 

4)“3-SH” SH.P.K                                    K62721401R 

        Emri i plotë i shoqërisë                       numri i NIPT-it  

 Vlera: 27,602,050 (Njëzetë e shtatë milion e gjashtëqind e dy mijë e pesëdhjetë) lekë pa TVSH 

(me   numra dhe fjalë) 

 

5)“PROINFINIT” SH.P.K                        L92204018G              

        Emri i plotë i shoqërisë                       numri i NIPT-it  

 Vlera: 20,483,920 (Njëzetë milion e katërqind e tetëdhjetë e tre mijë e nëntëqind e njëzetë) lekë 

pa TVSH (me   numra dhe fjalë) 

 

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

        Emri i plotë i shoqërisë                       numri i NIPT-it  

 Vlera: 21,425,000 (njëzetë e një milion e katërqind e njëzetë e pesë mijë) lekë pa TVSH (me   

numra dhe fjalë) 

 

 

Nga operatorët ekonomik pjesmarrës rezultojnë të skualifikuar: 

 

1)“DOGEL” SH.P.K                                    K59418208E 

        Emri i plotë i shoqërisë                       numri i NIPT-it  

 Vlera: 0 (nuk ka oferte) lekë pa TVSH (me   numra dhe fjalë) 

 

 Arsyet e Skualifikimit të OE “DOGEL” SH.P.K 

- Operatori ekonomik  nuk ka paraqitur ofertë dhe dokumenta ligjore kualifikues ne SPE 

 

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

mëposhtëm janë identifikuar si të suksesshëm: 

 

1)“PROINFINIT” SH.P.K                        L92204018G              

        Emri i plotë i shoqërisë                       numri i NIPT-it  

 Vlera: 20,483,920 (Njëzetë milion e katërqind e tetëdhjetë e tre mijë e nëntëqind e njëzetë) lekë 

pa TVSH (me   numra dhe fjalë) 

 

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

        Emri i plotë i shoqërisë                       numri i NIPT-it  

 Vlera: 21,425,000 (njëzetë e një milion e katërqind e njëzetë e pesë mijë) lekë pa TVSH (me   

numra dhe fjalë) 

 

3)   “NELSA” SH.P.K                            J71601012S                                                                            

        Emri i plotë i shoqërisë                       numri i NIPT-it  



 Vlera: 23,433,880 ( njëzetë e tre milion e katërqind e tridhjetë e tre mijë e tetëqind e tetëdhjetë) 

lekë pa TVSH (me   numra dhe fjalë) 

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

        Emri i plotë i shoqërisë                       numri i NIPT-it  

 Vlera: 24,945,500 (njëzetë e katër milion e nëntëqind e dyzetë e pesë mijë e pesëqind) lekë pa 

TVSH (me   numra dhe fjalë) 

 

5)“3-SH” SH.P.K                                    K62721401R 

        Emri i plotë i shoqërisë                       numri i NIPT-it  

 Vlera: 27,602,050 (Njëzetë e shtatë milion e gjashtëqind e dy mijë e pesëdhjetë) lekë pa TVSH 

(me   numra dhe fjalë) 

 

 

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 08.09.2022 

Ankesa për dokumentat e tenderit: JO 

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 
 


