AGJENCIA E BLERJEVE TË PËRQENDRUARA
Nr. ____ Prot

Tiranë, më ___.___2021

FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORËVE EKONOMIKË TË SUKSESSHËM NË
MARRËVESHJEN KUADËR
Datë: 21.01.2021
Për:

“DION-AL” SHPK
Tirane, Bulevardi "Gjergj Fishta", kulla 2, kati 2.

***
Procedura e prokurimit: “Kërkesë për propozim”, “Shërbim Gatimi dhe Shpërndarje Ushqimi
për Drejtorinë Vendore të Policisë Durrës” me fond të përgjithshëm të marrëveshjes kuadër:
2.600.000 (dy milion e gjashtëqind mijë) lekë pa TVSH.
Numri i referencës së procedurës: REF-82542-12-17-2020.
Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Shërbim gatimi dhe shpërndarje ushqimi për Drejtorinë Vendore
të Policisë Durrës”, marrëveshje kuadër me një operator ekonomik ku të gjitha kushtet janë të
përcaktuara dhe me afat të marrëveshjes kuadër 24 (njëzet e katër) muaj, me fond limit: 2.600.000
(dy milion e gjashtëqind mijë) lekë pa TVSH dhe me nr. REF-82542-12-17-2020.
Kohëzgjatja e Marrëveshjes Kuadër: 24 (njëzet e katër) muaj nga nënshkrimi i Marrëveshjes
Kuadër.
Publikime të mëparshme ( jo ): Buletini i Njoftimeve Publike Nr. 122 datë 21 Dhjetor 2020
Kriteret e përzgjedhjes së fituesit: çmimi më i ulët X
Njoftojmë se, kanë qenë pjesëmarrës në procedurë këta operatorë ekonomikë me vlerat përkatëse të
ofruara:
1) “SILVER” SHPK
K88010301S
Emri i plotë i shoqërisë
numri i NIPT-it
Vlera: 2,079,840 ( dy milion e shtatëdhjetë e nëntë mijë e tetëqind e dyzet) lekë (pa TVSH)
(me numra dhe fjalë)
2) “DAJTI PARK 2007” SHPK
K11507003S
Emri i plotë i shoqërisë
numri i NIPT-it
Vlera: 2,274,825 ( dy milion e dyqind e shtatëdhjetë e katër mijë e tetëqind e njëzet e pesë) lekë
(pa TVSH)

(me numra dhe fjalë)
3) “DION-AL” SHPK
K67917301H
Emri i plotë i shoqërisë
numri i NIPT-it
Vlera: 2,296,490 (dy milion e dyqind e nëntëdhjetë e gjashtë mijë e katërqind e nëntëdhjetë)
lekë (pa TVSH)
(me numra dhe fjalë)
4) “NELSA” SHPK
J71601012S
Emri i plotë i shoqërisë
numri i NIPT-it
Vlera: 2,469,810 ( dy milion e katërqind e gjashtëdhjetë e nëntë mijë e tetëqind e dhjetë) lekë
(pa TVSH)
(me numra dhe fjalë)
Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhtëm:
1) “DAJTI PARK 2007” SHPK
Emri i plotë i shoqërisë
2) “SILVER” SHPK
Emri i plotë i shoqërisë

K11507003S
numri i NIPT-it
K88010301S
numri i NIPT-it

Arsyeja e skualifikimit për “DAJTI PARK 2007" SHPK


Operatori ekonomik nuk përmbush nënpikën 2 gërma d) të seksionit 2.3 “Kapaciteti Teknik”
të Kritereve të vecanta të kualifikimit, pasi në momentin e hapjes së ofertave, nuk arriti të
paraqesë Certifikatë për mbrojtjen nga zjarri dhe shpëtimin të vlefshme. Certifikata për
mbrojtjen nga zjarri dhe shpëtimin e paraqitur në SPE nga operatori ekonomik në ditën e hapjes
së ofertave, nuk rezulton të jetë lëshuar për ambientin për të cilin operatori ekonomik ka
paraqitur dokumentacionin që vërteton pronësinë e objektit ku ushtron veprimtarinë e
shërbimit dhe gatimit të ushqimit.

Arsyeja e skualifikimit për “SILVER” SHPK


bazuar në kërkesën për tërheqje të tij nga procedura e prokurimit, e protokolluar me tonën nr.
65 prot. datë 11.01.2021.

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë se është identifikuar si operator ekonomik
i suksesshëm:
Operatori Ekonomikë: “DION-AL” SHPK me nr. NIPT K67917301H me ofertë ekonomike:
2,296,490 (dy milion e dyqind e nëntëdhjetë e gjashtë mijë e katërqind e nëntëdhjetë) lekë (pa TVSH)
me adresë: Tirane, Bulevardi "Gjergj Fishta", kulla 2, kati 2.
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 31.12.2020.
Ankesa: Po

Marrë përgjigje: me vendimin e KSHA-së në Organin Qendror Blerës me shkresën nr. 04/1 datë
07.01.2020.
Njoftimi i Klasifikimit pas ri-vlerësimit është bërë në datë 13.01.2021.
Ankesa: Jo

TITULLARI I ORGANIT QENDROR BLERËS
DREJTOR I PËRGJITHSHËM

