MINISTRIA E BRENDSHME
AGJENCIA E BLERJEVE TË PËRQENDRUARA

FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORËVE EKONOMIKË TË SUKSESSHËM
NË MARRËVESHJEN KUADËR
[Data: 11.02.2021]
Për: Operatorin ekonomik “K A D R A" SHPK
Adresa: Rruga “Nenë Tereza”, Banesë Private me Nr.Pasurie 180/29, Zona Kadastrale 2372,
LAKNAS, Kamëz, Tiranë.
***
Proçedura e prokurimit: Procedurë e hapur - Mallra - Marrëveshje kuadër me një operator
ekonomik, ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara me objekt: “Blerje bukë gruri, për Drejtorinë
e Përgjithshme të Burgjeve" me fond të marrëveshjes kuadër: 166,020,047 (njëqind e
gjashtëdhjetë e gjashtë milion e njëzet mijë e dyzet e shtatë) lekë, pa TVSH, REF-73393-09-292020.
Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Blerje bukë gruri, për Drejtorinë e Përgjithshme të
Burgjeve", marrëveshje kuadër me një operator ekonomik, me afat të marrëveshjes kuadër 24
muaj me REF-73393-09-29-2020, 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.-.
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) "ERALDO-2013" SHPK
Emri i plotë i shoqërisë

L31518018I
numri i NIPT-it

Vlera: 118,728,842.50 (njëqind e tetëmbëdhjet milion e shtatëqind e njëzet e tetë mijë e tetëqind e
dyzet e dy pikë pesëdhjetë) lekë, pa TVSH. (me numra dhe fjalë)
2) "DION-AL" SHPK
Emri i plotë i shoqërisë

K67917301H
numri i NIPT-it

Vlera: 132,347,175.00 (njëqind e tridhjet e dy milion e treqind e dyzet e shtatë mijë e njëqind e
shtatëdhjet e pesë) lekë, pa TVSH. (me numra dhe fjalë)

3) "K A D R A" SHPK
Emri i plotë i shoqërisë

K31321008J
numri i NIPT-it

Vlera: 150,568,887.50 (njëqind e pesëdhjet milion e pesëqind e gjashtëdhjet e tetë mijë e tetëqind
e tetëdhjet e shtatë pikë pesëdhjet) lekë, pa TVSH. (me numra dhe fjalë)
4) "SINANI TRADING" SHPK
Emri i plotë i shoqërisë

J64103483H
numri i NIPT-it

Vlera: 163,036,375.00 (njëqind e gjashtëdhjet e tre milion e tridhjet e gjashtë mijë e treqind e
shtatëdhjet e pesë) lekë, pa TVSH. (me numra dhe fjalë)
5) “DAJTI PARK 2007” SHPK
Emri i plotë i shoqërisë

K11507003S
numri i NIPT-it

Vlera: 166,009,391.25 (njëqind e gjashtëdhjet e gjashtë milion e nëntë mijë e treqind e nëntëdhjet
e nj pikë njëzet e pesë) lekë, pa TVSH. (me numra dhe fjalë)
6) “GERTI -1987” SHPK
Emri i plotë i shoqërisë

L27606201D
numri i NIPT-it

Vlera: 0.00 (zero) lekë, pa TVSH. (me numra dhe fjalë)
Janë s kualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhtëm:
1) “ERALDO-2013" SHPK
Emri i plotë i shoqërisë

L31518018I
numri i NIPT-it

2) "DION-AL" SHPK
Emri i plotë i shoqërisë

K67917301H
numri i NIPT-it

3) “DAJTI PARK 2007” SHPK
Emri i plotë i shoqërisë

K11507003S
numri i NIPT-it

4) “GERTI -1987” SHPK
Emri i plotë i shoqërisë

L27606201D
numri i NIPT-it

1) Arsyet e skualifikimit për "ERALD0-2013" SHPK:
- Nuk arriti të plotësoj gërmën “e”), pika 3, seksioni 2.3, “Kapacitetit teknik”, pika II, Kriteret
e vecanta të kualifikimit, pasi në momentin e hapjes së ofertës nuk arriti të paraqes certifikatë
për transport mallrash (e detyrueshme për mjetet me kapacitet transportues mbi 1.5 ton), për
mjetin e transportit, me targe AA 451 JJ.
2) Arsyet e skualifikimit për "DION-AL" SHPK:
- Nuk arriti të plotësoj gërmën “a”), pika 8, seksioni 2.3, Kapacitetit Teknik, pika II, Kriteret e
vecanta të kualifikimit, pasi në momentin e hapjes së ofertës nuk ariti të sigurojë, që nëpërmjet
vetëdeklarimit të paraqitur, të justifikojë që kontratat e lidhura, dhe janë në proces, të jenë

-

-

realizuara në masën 70%. Në vetëdeklarim e paraqitur shprehet se ka kontrata të lidhura në
proces, të cilat janë realizuar në masën 33.5%.
Nuk arriti të plotësoj pikën 1, seksioni 2.1, Kapaciteti ligjor/profesional i operatorëve
ekonomikë, pika II Kriteret e vecanta të kualifikimit, pasi në momentin e hapjes të ofertës nuk
ariti të sigurojë Licencë të kategorisë “II.1.A.1 - Prodhim, përpunim dhe shpërndarje me
shumicë e ushqimeve për njerëz”. Licenca e kategorisë “II.1.A.1 - Prodhim, përpunim dhe
shpërndarje me shumicë e ushqimeve për njerëz”, e paraqitur nga ana e ofertuesit, është për
aktivitetin “sherbim katering” dhe jo për objektin e prokurimit.
Nuk arriti të plotësoj gërmën a) dhe gërmën b), pika 1, seksioni 2.3, “Kapacitetit teknik”, pika
II, Kriteret e vecanta të kualifikimit, pasi në momentin e hapjes së ofertave nuk arriti të
justifikojë që faturat tatimore të shitjes të kenë të evidentuar përshkrimin e mallit, njësin e
matjes, sasine dhe cmimin për njësi. Shumica e faturave tatimore të shitjes, të paraqitura, nuk
kanë të evidentuar asnjë nga rubrikat e sipërcituar dhe nuk janë të shoqëruara, me një faturë
bashkelidhur, ku të shënohet artikuli i tregtuar. Po ashtu dhe faturatat tatimore të paraqitura, të
shitjeve me kasë elektronike, nuk pasqyron shumat dhe sasitë e mallrave të furnizuara që janë
objekt i prokurimit.

3) Arsyet e skualifikimit për “DAJTI PARK 2007” SHPK:
- Nuk arriti të plotësoj gërmën “a”), pika 8, seksioni 2.3, Kapacitetit Teknik, pika II, Kriteret e
vecanta të kualifikimit, pasi në momentin e hapjes së ofertës nuk ariti të sigurojë, që nëpërmjet
vetëdeklarimit të paraqitur, të justifikojë që kontratat e lidhura, dhe janë në proces, të jenë
realizuara në masën 70%. Në vetëdeklarim e paraqitur shprehet se ka kontrata të lidhura në
proces, të cilat nuk janë realizuar në masën 70%
- 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.
4) Arsyet e skualifikimit, për “GERTI -1987” SHPK:
- Nuk ka paraqitur Ofertë Ekonomike dhe asnjë nga dokumentacionet e kërkuara në dokumentat
e tenderit.
***
Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë se është identifikuar si operator
ekonomik të suksesshëm:
“K A D R A” SHPK
K31321008J
Emri i plotë i shoqërisë
numri i NIPT-it
Vlera e ofertuar: 150,568,887.50 (njëqind e pesëdhjet milion e pesëqind e gjashtëdhjet e tetë mijë
e tetëqind e tetëdhjetë e shtatë pikë pesëdhjetë) 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 17.12.2020
Ankesa: PO.
Kanë marrë përgjigje në autoritetin kontraktor: me vendimet e KSHA-së me nr. 2519/2 prot,
datë 29.12.2020 dhe me vendimin nr. 2527/2 prot, datë 29.12.2020;
Ka marrë përgjigje në Komisionin e Prokurimit Publik: me vendimin e KPP-së me nr.72/2021,
datë 05.02.2021, (protokolluar në organin qendror blerës ABP me nr.375 prot., datë 11.02.2021).

TITULLARI I ORGANIT QENDROR BLERËS
DREJTOR I PËRGJITHSHËM

