
 
AGJENCIA E BLERJEVE TË PËRQENDRUARA 

 

Nr. ____ Prot       Tiranë, më ___.___2021           

                                                       

FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORËVE EKONOMIKË TË 

SUKSESSHËM NË MARRËVESHJEN KUADËR 

 

Datë:  26.04.2021 

 

Për: “DAJTI PARK 2007” SHPK          

  Rruga : “Brdhok Biba” , pallati Trema , hyrja C, Kodi Postar 1016, Tiranë. 

 

* * * 

Procedura e prokurimit: “Procedurë e Hapur”, “Shërbim gatimi dhe shpërndarje ushqimi 

për strukturat ushtarake të Forcave të Armatosura”, e ndarë në 8 (tetë) Lote, me fond të 

përgjithshëm të marrëveshjes kuadër: 140,806,469 (njëqind e dyzetë milion e tetëqind e 

gjashtë mijë e katërqind e gjashtëdhjetë e nëntë) Lekë pa TVSH me REF-87317-02-16-

2021. 

 

Numri i referencës së Lotit 1: REF-87319-02-16-2021. 

 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: Loti 1 “Shërbim gatimi dhe shpërndarje ushqimi për 

Repartin Ushtarak nr. 6630”, me fond të marrëveshjes kuadër : 23,283,310 (njëzetë e tre 

milion e dyqind e tetëdhjetë e tre mijë e treqind e dhjetë) Lekë (pa TVSH), marrëveshje 

kuadër me disa operatorë ekonomikë ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara, 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.  

 

Kohëzgjatja e Marrëveshjes Kuadër: 24 (njëzet e katër) muaj nga nënshkrimi  i 

Marrëveshjes Kuadër. 

 

Publikime të mëparshme ( jo ): Buletini i Njoftimeve Publike Nr. 26 datë 22 Shkurt 2021 

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  çmimi më i ulët X  

 

Për Lotin 1, njoftojmë se, ka qenë pjesëmarrës në këtë procedurë operatoratorët ekonomikë 

me vlerën përkatëse të ofruar: 

 

1) “DAJTI PARK 2007” SHPK    K11507003S 

        Emri i plotë i shoqërisë                numri i NIPT-it    

  Vlera: 20,327,360 (njëzetë milion e treqind e njëzetë e shtatë mijë e treqind e 

gjashtëdhjetë) lekë (pa TVSH)  

(me numra dhe fjalë). 



 

2) “SILVER” SHPK     K88010301S 

        Emri i plotë i shoqërisë                numri i NIPT-it    

  Vlera: 20,875,360 (njëzetë milion e tetëqind e shtatëdhjetë e pesë mijë e treqind e 

gjashtëdhjetë) lekë (pa TVSH)  

(me numra dhe fjalë). 

 

3) “SORI-AL” SHPK     K31510059D 

        Emri i plotë i shoqërisë                numri i NIPT-it    

  Vlera: 22,851,991.68 (njëzetë e dy milion e tetëqind e pesëdhjetë e një mijë nëntëqind e 

nëntëdhjetë e një pikë gjashtëdhjetë e tetë) lekë (pa TVSH)  

(me numra dhe fjalë). 

 

Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhtëm: 

 

1) “SILVER” SHPK     K88010301S 

        Emri i plotë i shoqërisë                numri i NIPT-it 

 

2) “SORI-AL” SHPK     K31510059D 

        Emri i plotë i shoqërisë                numri i NIPT-it   
 

1. Arsyeja e skualifikimit për “SILVER” SHPK 

 Ofertuesi nuk plotëson pikën 1, seksioni 3.2, Kapaciteti ekonomik dhe financiar të Kritereve 

të veçanta të kualifikimit, pasi në momentin e hapjes së ofertave, nuk arriti të provojë se ka 

kapacitete ekonomike financiare sa shuma e loteve 1 dhe 7 për të cilat ka ofertuar, të marra 

së bashku. Nga dokumentacioni i paraqitur në SPE, rezulton se mesatarja e xhiros së 

realizuar për periudhën e kerkuar është me e vogël se 40% e vlerës së shumës së fondeve 

limit (loti 1 dhe 7) për të cilat ka ofertuar. 

 

2. Arsyeja e skualifikimit për “SORI-AL” SHPK 

 Ofertuesi nuk plotëson pikën 3, seksioni 3.3, Kapaciteti teknik të Kritereve të veçanta të 

kualifikimit, pasi në momentin e hapjes së ofertave, nuk arriti të paraqesë Certifikatë për 

transport mallrash në emër të tij për mjetin e transportit frigoriferik të kërkuar. Nga 

dokumentacioni i dorëzuar në SPE nga ofertuesi, rezulton se Certifikata për transport 

mallrash e mjeteve me targa AA179EN dhe AA043TT (të cilat  disponon shoqëria “AGS” 

shpk), është specifike dhe e lëshuar për kryerjen e transportit të mallrave brenda vendit 

vetëm për llogari të veprimtarisë së vet. Në këtë mënyrë, kryerja e transportit të mallrave 

nga ana e operatorit ekonomik “SORI-AL” shpk me mjetet e shoqërisë “AGS” shpk do të 

jetë në kushtet e kryerjes së transportit të mallrave me qira dhe për të tretë pa licencën 

përkatëse, transport i cili në zbatim të nenit 41 të ligjit “Për Transportet Rrugore” është i 

ndaluar.  

 

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

ekonomik i suksesshëm: 

 

Operatori Ekonomik: “DAJTI PARK 2007” SHPK, me nr. K11507003S, me ofertë 

ekonomike 20,327,360 (njëzetë milion e treqind e njëzetë e shtatë mijë e treqind e 

gjashtëdhjetë) lekë (pa TVSH) me adresë: Brdhok Biba” , pallati Trema , hyrja C, Kodi Postar 

1016, Tiranë. 



 

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

Përqendruara, me adresë: Blv. “Dëshmorët e Kombit”, Nd. 1, 1001, 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 31.03.2021. 

Ankesa: PO 

- Marrë përgjigje: me Vendimin e KSHA-së në Organin Qendror Blerës nr. 680/2 prot, datë 

12.04.2021, duke mos e pranuar ankesën. 

- Marrë përgjigje: me Vendimin e KSHA-së në Organin Qendror Blerës nr. 683/2 prot, datë 

12.04.2021, duke mos e pranuar ankesën.  

 

 

 

TITULLARI I ORGANIT QENDROR BLERËS 

 

DREJTOR I PËRGJITHSHËM 

 

 

 

 


