AGJENCIA E BLERJEVE TË PËRQENDRUARA

FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORËVE EKONOMIKË TË SUKSESSHËM
NË MARRËVESHJEN KUADËR
Datë: 03.02.2021
“KADRA” SHPK
Adresa: Tirane Kamez LAKNAS Rruga Nene Tereza, Banese Private me Nr.Pasurie
180/29, Zona Kadastrale 2372.
***
Procedura e prokurimit: “Procedurë e Hapur”, Marrëveshje Kuadër me disa operatorë ekonomik
ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara, me fond të përgjithshëm të Marrëveshjes Kuader:
13,763,078 (trembëdhjetë milion e shtatëqind e gjashtëdhjetëe e tre mijë e shtatëdhjetë e tetë)
Lekë (pa TVSH), me afat 24 muaj, me numër reference të procedurës kryesore REF-79318-1120-2020.
Për:

Numri i referencës së Lotit I: REF-79321-11-20-2020.
Përshkrim i shkurtër i kontratës: Loti I “Blerje bukë gruri dhe simite”, me fond tw
pwrgjithshwm të marrëveshjes kuadër është: 12,046,516 (dymbëdhjetë milion e dyzetë e gjashtë
mijë e pesëqind e gjashtëmbëdhjetë) Lekë (pa TVSH), marrëveshje kuadër me njw operator
ekonomik ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara dhe me afat kohor për ekzekutimin: Duke filluar
nga data e lidhjes së kontratës/kontratave sipas kërkesës se Autoritetit Kontraktor, brenda afatit
24 (njëzet e katër) muaj të lidhjes së Marrëveshjes Kuadër.
Publikime të mëparshme ( jo ): Buletini i Njoftimeve Publike 01.12.2020, Nr.111.
Kriteret e përzgjedhjes së fituesit: çmimi më i ulët X
Për Lotin I, njoftojmë se, kanë qenë pjesëmarrës në procedurë këta operatorë ekonomikë me vlerat
përkatëse të ofruara:
1. “KADRA” SHPK
K31321008J
Emri i plotë i shoqërisë
numri i NIPT-it
Vlera: 11,827,232 (njëmbëdhjetë milion e tetëqind e njëzetë e shtatë mij e dyqynd e tridhjetë e dy)
lekë pa TVSH.
(me numra dhe fjalë)
2. “M.C CATERING” SHPK
Emri i plotë i shoqërisë

K72218022J
numri i NIPT-it

Vlera: 9,666,684 (nëntë milion e gjashtëqind e gjashëdhjet e gjashtë mijë e gjashtëqind e tetëdhjetë
e katër) lekë pa TVSH.
(me numra dhe fjalë).
3. “DAJTI PARK 2007” SHPK
K11507003S
Emri i plotë i shoqërisë
numri i NIPT-it
Vlera: 10,461,110 (dhjetë milion e katërqind e gjashtëdhjetë e një mijë e njëqind e dhjetë) lekë pa
TVSH.
(me numra dhe fjalë).
Për këtë procedurë prokurimi, janë s’kualifikuar operatorët ekonomikë:
1) “M.C CATERING” SHPK
Emri i plotë i shoqërisë
2) “DAJTI PARK 2007” SHPK
Emri i plotë i shoqërisë

K72218022J
numri i NIPT-it
K11507003S
numri i NIPT-it

1. Arsyet e skualifikimit për “M.C CATERING” SHPK




Nuk arriti të plotësoj pikën 1, seksioni 2.1, “Kapaciteti ligjor/profesional i operatorëve
ekonomikë”, pika 2, Kriteret e veçanta të kualifikimit, pasi në momentin e hapjes së
ofertës nuk ariti të paraqesi Licencë të kategorisë “II.1.A.1 - Prodhim, përpunim dhe
shpërndarje me shumicë e ushqimeve për njerëz”, për prodhimin ose tregtimin e bukës,
në emër të subjektit ofertues, të lëshuar nga Qendra Kombëtare e Biznesit. Licenca e
paraqitur është për “Shërbimin katering” dhe jo për objektin e prokurimit.
Nuk arriti të plotësoj gërmën “c”), pika 4, seksioni 2.3, Kapacitetit Teknik, pika II,
Kriteret e veçanta të kualifikimit pasi në momentin e hapjes së ofertës nuk arriti të
paraqes certifikatën për mbrojtjen nga zjarri dhe shpëtimin, lëshuar nga organi
kompetent i ngarkuar me ligj. Licenca e paraqitur është për ambjentin me adrese : rruga
Pjeter Budi, Tirane, kurse sipas kontrates së qirasë dhe lejes së higjenës ambjenti
“Magazine ushqimore” ndodhet në adresen : Kamez, rruga Co Plan, banesa nr. 14,
Tirane.

2. Arsyet e skualifikimit për “DAJTI PARK 2007” SHPK;


Nuk arriti të plotësoj gërmën “c”), pika 4, seksioni 2.3, Kapacitetit Teknik, pika II,
Kriteret e vecanta të kualifikimit, pasi në momentin e hapjes së ofertës nuk ariti të
paraqes Çertifikatë për mbrojtjen nga zjarri dhe shpëtimin, lëshuar nga organi
kompetent i ngarkuar me ligj. Çertifikata për mbrojtjen nga zjarri dhe shpëtimin,
lëshuar nga organi kompetent i ngarkuar me ligj, e paraqitur, është lëshuar për
aktivitetin “hotel-restorant” dhe jo për një ambient të përshtatshëm për prodhimin ose
magazinimin e mallrave objekt prokurimi.

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë se është identifikuar si operator
ekonomik i suksesshëm:
Operatori Ekonomikë “KADRA” SHPK, me nr NIPT K31321008J me ofertë ekonomike
11,827,232 (njëmbëdhjetë milion e tetëqind e njëzetë e shtatë mij e dyqynd e tridhjetë e dy) lekë
pa TVSH, me adresë: Tirane Kamez LAKNAS Rruga Nene Tereza, Banese Private me Nr.Pasurie
180/29, Zona Kadastrale 2372.
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 22.12.2020
Ankesa: Po
Marrë përgjigje: me Vendimin e KSHA-së në Organin Qendror Blerës me nr. 2529/2, prot., datë
30.12.2020, si dhe Vendimin e Komisionit të Prokurimit Publik me nr. 55/2021 datë 29.01.2021
TITULLARI I ORGANIT QENDROR BLERËS
DREJTOR I PËRGJITHSHËM

