
 
AGJENCIA E BLERJEVE TË PËRQENDRUARA 

 

                                            

FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORËVE EKONOMIKË TË SUKSESSHËM 

NË MARRËVESHJEN KUADËR 

Datë:  09.04.2021 

 

Për:  “M.C.CATERING” SHPK                                                                             

Adresa: Tirane Rruga "Pjeter Budi", Nd.29, H3, Ap.14, Njesia Administrative nr.2, 1010. 
 

* * * 

Procedura e prokurimit: “Proçedurë e Hapur”, Marrëveshje Kuadër me disa operatorë 

ekonomikë ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara, me fond të përgjithshëm të Marrëveshjes 

Kuader: 82,517,655 (tetëdhjetë e dy milion e pesëqind e shtatëmbëdhjetë mijë e gjashtëqind e 

pesëdhjetë e pesë)Lekë (pa TVSH) me afat 24 muaj, me numër reference të procedurës kryesore 

REF-85662-02-02-2021. 
 

Numri i referencës së Lotit III: REF-85668-02-02-2021 
 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: Loti III “Blerje mishi dhe nënproduktet e tij”, me fond të 

përgjithshëm të marrëveshjes kuadër është: 7,011,976 (shtatë milion e njëmbëdhjetë mijë e 

nëntëqind e shtatëdhjetë e gjashtë)  Lekë (pa TVSH), marrëveshje kuadër me disa operatorë 

ekonomikë ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara dhe me afat kohor për ekzekutimin: Duke filluar 

nga  data e lidhjes së kontratës/kontratave me përfundim deri në plotësimin e nevojave të 

autoriteteve kontraktore, sipas marrëveshjes kuadër. 

 

Publikime të mëparshme ( jo ): Buletini i Njoftimeve Publike 18.02.2021, Nr.17.  

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  çmimi më i ulët X      
 

Për Lotin III, njoftojmë se, kanë qenë pjesëmarrës në këtë procedurë keta operatorë ekonomikë 

me vlerat përkatëse të ofruar: 

  

1) “M.C. Catering” SHPK     K72218022J 

              Emri i plotë i shoqërisë                         numri i NIPT-it    

Vlera: 5,791,600(pesë milion e shtatëqind e nëntëdhjetë e një mijë e gjashtëqind) Lekë (pa TVSH)                                                                                           

                                                                                                   (me numra dhe fjalë) 

 

2) “Sinani Trading” SHPK      J64103483H 

              Emri i plotë i shoqërisë                numri i NIPT-it    

Vlera: 6,344,750(gjashtë milion e treqind e dyzet e katër mijë e shtatëqind e pesëdhjetë)Lekë (pa 

TVSH)                                                                                       (me numra dhe fjalë) 
 



 

Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhtëm:     

  

1. Arsyeja e skualifikimit për “SINANI TRADING” SHPK 

 
- Ofertuesi nuk plotëson pikën 7, Seksioni 2.3 “Kapaciteti Teknik” të Kritereve të Vecanta të 

Kualifikimit, pasi në momentin e hapjes së ofertave, Operatori ekonomik nuk arriti të 

paraqesë Raport Fletë analizë Mikrobiologjike për artikullin “Mish Pule, cilësi e parë” nga 

një laborator i referencës ose i akredituar sipas legjislacionit në fuqi. Fletë analiza datë 

25.02.2021 e paraqitur nga operatori ekonomik “Sinani Trading” shpk, është lëshuar nga 

Laboratori Noval për artikullin “Zog Fshati i freskët” dhe jo për artikullin “Mish Pule, 

cilësi e parë” sic kërkohet në DST. 

- Ofertuesi nuk plotëson pikën 8, Seksioni 2.3 “Kapaciteti Teknik” të Kritereve të Vecanta të 

Kualifikimit, pasi nga Fletë Analiza Fiziko - Kimike dhe Mikrobiologjike datë 25.02.2021 

e paraqitur për produktin e përpunuar të mishit “Kremvice” konstatohet se, rezultatet e 

analizave referuar treguesve “Numërimi bakterial” dhe “Lagështia” janë përtej normave të 

përcaktuara në pikën 6 të Lotit 3, Shtojca 10 “Specifikimet Teknike” të Dokumenteve 

Standarte të Tenderit. 

                                                                         

                                                                 * * * 
 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë se është identifikuar si operator 

ekonomik i suksesshëm: 

Operatori Ekonomikë “M.C.CATERING” SHPK, me NIPT K72218022J me ofertë ekonomike 

5,791,600 (pesë milion e shtatëqind e nëntëdhjetë e një mijë e gjashtëqind) Lekë (pa TVSH)me 

adresë: Tirane Rruga "Pjeter Budi", Nd.29, H3, Ap.14, Njesia Administrative nr.2, 1010. 

Rrjedhimisht, jeni të lutur të paraqiteni pranë Ministrisë së Brendshme, Agjencia e Blerjeve të 

Përqendruara, me adresë: Sheshi Skënderbej, nr. 3, Tiranë, Tel: 042 247 865, menjëherë nga dita 

e marrjes/publikimit të këtij njoftimi për të lidhur draft marrëveshjen kuadër. 

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 26.03.2021 

Ankesa: JO 

 

TITULLARI I ORGANIT QENDROR BLERËS 

DREJTOR I PËRGJITHSHËM 

 


