MINISTRIA E BRENDSHME
AGJENCIA E BLERJEVE TË PËRQENDRUARA

FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORËVE EKONOMIKË TË SUKSESSHËM
NË MARRËVESHJEN KUADËR
[Data: 01.10.2020]
Për: “DION - AL” SHPK
Adresa: Rruga “Luigj Gurakuqi”, Materniteti Lezhe, Kati i I (parë), Lezhë.
***
Proçedura e prokurimit: Procedurë e hapur mbi kufirin e lartë monetar - Shërbime Marrëveshje kuadër me disa operator ekonomik, ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara me objekt:
“Shërbim gatimi dhe shpërndarje ushqimi, për strukturat ushtarake të Forcave të
Armatosura", e ndarë në 21 Lote, me fond të përgjithshëm të marrëveshjes kuadër: 906.697.983
(nëntëqind e gjashtë milion e gjashtëqind e nëntëdhjetë e shtatë mijë e nëntëqind e tetëdhjetë e tre)
lekë pa TVSH, me numër reference të procedurës kryesore: REF-58409-05-18-2020.
Përshkrim i shkurtër i kontratës i Lotit 6 "Shërbim gatimi dhe shpërndarje ushqimi, për
Repartin Ushtarak nr. 1030 (Forcat Tokësore)", me fond të marrëveshjes kuadër: 103,109,842
(njëqind e tre milion e njëqind e nëntë mijë e tëtëqind e dyzetë e dy)lekë, pa TVSH, marrëveshje
kuadër, me disa operator ekonomik, me afat të marrëveshjes kuadër 24(njëzetë e katër) muaj, me
numër reference të Lotit 6: REF-58421-05-18-2020. Afati 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 _____, ______.
Kriteret e përzgjedhjes së fituesit: çmimi më i ulët x
Për Lotin 6: Njoftojmë se, kanë qenë pjesëmarrës në procedurë këta operatorë ekonomikë me
vlerat përkatëse të ofruara:
1) “DION-AL” SHPK
K67917301H
Emri i plotë i shoqërisë
numri i NIPT-it
Vlera: 102,885,200.00 (njëqind e dy milion e tetëqind e tetëdhjetë e pesë mijë e dyqind) lekë, pa
TVSH (me numra dhe fjalë).
2) BOE “GUSTOSO” SHPK dhe
“BLAND ASHIKU” PF
Emri i plotë i shoqërisë

L31730502D
K41417014O
numri i NIPT-it

Vlera: 84,589,400.00 (tetëdhjet e katër milion e pesëqind e tetëdhjet e nëntë mijë e katërqind) lekë,
pa TVSH. (me numra dhe fjalë)
3) “SINANI TRADING” SHPK
Emri i plotë i shoqërisë

J64103483H
numri i NIPT-it

Vlera: 0.00 ( zero) lekë, pa TVSH (me numra dhe fjalë)
Janë s kualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhtëm:
1) “SINANI TRADING” SHPK
Emri i plotë i shoqërisë

J64103483H
numri i NIPT-it

1. Arsyeja e skualifikimit të operatorit ekonomik “SINANI TRADING” SHPK:
 Operatori ekonomik nuk ka paraqitur ofertë ekonomike si dhe asnjë prej dokumenteve të
kërkuara në DT.
2. Arsyeja e s kualifikimit të operatorit ekonomik BOE “GUSTOSO” SHPK dhe “BLAND
ASHIKU” PF:
 BOE “GUSTOSO” SHPK dhe “BLAND ASHIKU” PF: nuk plotëson nënpikën 4.1, të
seksionit 3.3, Kapaciteti teknik, pasi Operatori Ekonomik, “Bland Ashiku”, në momentin e
hapjes së ofertave, nuk arriti të paraqesë dokumentacionin e kërkuar për dy shoferat. Nuk arriti
të paraqesë, çertifikatën e kualifikimit origjinale ose kopje të noterizuar, të saj, për kuzhinierin
B.A.; ndërsa për kuzhinierin K. H. dhe ndihmës kuzhinierët/shërbyesit e gatimit D.L, D.H. dhe
E.T. nuk arriti të provojë eksperiencën 1 vjeçare, në punë, sipas profesioneve përkatëse.

***
Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë se është identifikuar si operator
ekonomik i suksesshëm për Lotin 8:
1) “DION-AL” SHPK
Emri i plotë i shoqërisë

K67917301H
numri i NIPT-it

Vlera: 102,885,200 (njëqind e dy milion e tetëqind e tetëdhjetë e pesë mijë e dyqind) lekë, pa
TVSH (me numra dhe fjalë). Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqiteni pranë organit qendror blerës
Agjencia e Blerjeve të Përqendruara, me adresë: Ministria e Brendshme, Sheshi Skënderbej, nr.3,
Tiranë, Tel: 042247865, brenda 5 (pesë) ditëve nga dita e publikimit të këtij njoftimi, për të lidhur
marrëveshjen kuadër.
Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 31.07.2020
Ankesa: PO.

Ka marrë përgjigje nga autoriteti kontraktor më vendimin e KSHA-së nr.1558/2 datë 13.08.2020.
Ka marrë përgjigje nga Komisioni Prokurimit Publik më vendimin nr.382/2020 datë 17.09.2020.

TITULLARI I ORGANIT QENDROR BLERËS
DREJTOR I PËRGJITHSHËM

