
 
AGJENCIA E BLERJEVE TË PËRQENDRUARA 

 

                                            

FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORËVE EKONOMIKË TË SUKSESSHËM 

NË MARRËVESHJEN KUADËR 

Datë:  04.06.2021 

 

Për:  “SINANI TRADING” SHPK                                                                             

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

nr 1957/3, pranë Fabrikes së Qumeshtit Fier Lushnje. 

 
 

* * * 

Procedura e prokurimit: “Proçedurë e Hapur”, “Blerje Artikuj Ushqimorë, për 12 autoritete 

kontraktore” e ndarë në 3 (tre) Lote, Marrëveshje Kuadër me disa operatorë ekonomikë ku të 

gjitha kushtet janë të përcaktuara, me fond të përgjithshëm të marrëveshjes kuadër: 19,350,451.36 

(nëntëmbëdhjetë milion e treqind e pesëdhjetë mijë e katërqind e pesëdhjetë e një pikë tridhjetë e 

gjashtë)  lekë, pa TVSH me afat 24 muaj, me numër reference të procedurës kryesore REF-92992-

04-14-2021. 
 

Numri i referencës së Lotit III: REF-93003-04-14-2021 
 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: Loti III “Blerje vezë”, me fond të përgjithshëm të marrëveshjes 

kuadër është: 91,125 (nëntëdhjetë e një mijë e njëqind e njëzet e pesë) 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 19.04.2021, Nr.58.  

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  çmimi më i ulët X      
 

Për Lotin III, njoftojmë se, ka qenë pjesëmarrës në këtë procedurë një operatorë ekonomik me 

vlerë përkatëse të ofruar: 

  

1) “ SINANI TRADING" SHPK                                    J64103483H         

        Emri i plotë i shoqërisë                  numri i NIPT-it    

    Vlera: 90,000 (nëntëdhjet mijë) lekë, pa TVSH  

     (me numra dhe fjalë) 
  

 

Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhtëm: 

 



 Nuk Ofertues të skualifikuar 
                                                                         

                                                                 * * * 
 

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

ekonomik i suksesshëm: 

Operatori Ekonomik “SINANI TRADING” SHPK, me NIPT/NUIS J64103483H me ofertë 

ekonomike 90,000 (nëntëdhjet mijë) lekë, pa TVSH me adresë: Lagjja Xhevdet Nepravishta, 

Rruga Iliaz Ahmeti, magazine nje kateshe, pasuria nr 1957/3, pranë Fabrikes së Qumeshtit Fier 

Lushnje. 

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 25.05.2021 

Ankesa: JO 

 

TITULLARI I ORGANIT QENDROR BLERËS 

DREJTOR I PËRGJITHSHËM 


