
 
AGJENCIA E BLERJEVE TË PËRQENDRUARA 

 

 

Nr. ____ Prot                   Tiranë, më ___.___2021            

                                              

FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORËVE EKONOMIKË TË 

SUKSESSHËM NË MARRËVESHJEN KUADËR 

 

Datë:12.07.2021 

 

Për: “DAJTI PARK 2007” SHPK          

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

                                                      

         * * *  

 

Procedura e prokurimit: “Procedurë e Hapur”, -Shërbime, Marrëveshje Kuadër  me një 

operator ekonomik, ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara, me objekt : “Shërbim gatimi  dhe 

shperndarje ushqimi per Spitalin Universitar Obstetrik Gjinekologjik “Mbretëresha 

Geraldinë”, me fond të përgjithshëm marrëveshjes kuadër: 92,220,956 (nëntëdhjetë e dy 

milion e dyqind e njëzetë mijë e nëntëqind e pesëdhjetë e gjashtë) Lekë (pa TVSH), me afat të 

marrëveshjes kuadër 4 (katër) vite, me numër reference REF-90493-03-18-2021.  

 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Shërbim gatimi  dhe shperndarje ushqimi per Spitalin 

Universitar Obstetrik Gjinekologjik “Mbretëresha Geraldinë”, me fond të përgjithshëm të 

marrëveshjes kuadër: 92,220,956 ( nëntëdhjetë e dy milion e dyqind e njëzetë mijë e nëntëqind 

e pesëdhjetë e gjashtë) Lekë (pa TVSH), me numër reference REF-90493-03-18-2021, 

marrëveshje kuadër me një operator ekonomik, 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 autoritetit kontraktor, sipas marrëveshjes kuadër. 

Publikime të mëparshme ( jo ): Buletini i Njoftimeve Publike Nr. 42 datë 23.03.2021 

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  çmimi më i ulët X oferta ekonomikisht më e favorshme  

 

Njoftojmë se, kanë qenë pjesëmarrës në procedurë këta operatorë ekonomikë me vlerat 

përkatëse të ofruara: 

 

1) "DAJTI PARK 2007" SH.P.K     K11507003S                   

       Emri i plotë i shoqërisë                 numri i NIPT-it  

Vlera: 66,679,940 (gjashtëdhjetë e gjashtë milion e gjashtëqind e shtatëdhjetë e nëntëmijë e 

nëntëqind e dyzetë) lekë, pa TVSH.  

(me numra dhe fjalë) 
  

2) "DION-AL" SH.P.K     K67917301H                  

      Emri i plotë i shoqërisë                 numri i NIPT-it  



Vlera: 80,550,155 (tetëdhjetë milion e pesëqind e pesëdhjetë mijë e njëqind e pesëdhjetë e pesë) 

lekë, pa TVSH.  

(me numra dhe fjalë) 
 

3) "KPL" SH.P.K      J71330002J               

       Emri i plotë i shoqërisë                 numri i NIPT-it  

Vlera: 70,549,392.28 (shtatëdhjetë milion e pesëqind e dyzetë e nëntë mijë e treqind e 

nëntëdhjetë e dy pikë njëzetë e tetë) lekë, pa TVSH.  

(me numra dhe fjalë) 
 

4) “NIKA” SH.P.K      J76705047U                  

       Emri i plotë i shoqërisë                 numri i NIPT-it  

Vlera: 68,479,848 (gjashtëdhjetë e tetë milion e katërqind e shtatëdhjetë e nëntëmijë e tetëqind 

e dyzetë e tetë) lekë, pa TVSH.  

(me numra dhe fjalë) 
 

5) “SORI-AL” SH.P.K     K31510059D                 

       Emri i plotë i shoqërisë                 numri i NIPT-it  

Vlera: 82,702,855.12 (tetëdhjetë e dy milion shtattëqind e dymijë e tetëqind e pesëdhjetë e pesë 

pikë dymbëdhjetë) lekë, pa TVSH.  

(me numra dhe fjalë) 

 

Nuk u gjetën Ofertues të  skualifikuar 

        * * *  

 
 

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: 66,679,940 (gjashtëdhjetë e gjashtë milion e gjashtëqind e shtatëdhjetë e nëntëmijë 

e nëntëqind e dyzetë) Lekë (pa TVSH), me adresë: “Bardhok 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 27.04.2021. 

Ankesa: Po 

Ka marrë përgjigje në autoritetin kontraktor: me vendimin e KSHA-së  me nr.838/2 prot, 

datë 07.05.2021; 

Ka marrë përgjigje në Komisionin e Prokurimit Publik: me vendimin e KPP-së me nr. 337/1 

datë 02.07.2021, (protokolluar në organin qendror blerës ABP me nr. 1238 datë 08.07.2021). 

 

TITULLARI I ORGANIT QENDROR BLERËS 

 

DREJTOR I PËRGJITHSHËM 

  
 


