
AGJENCIA E BLERJEVE TË PËRQENDRUARA

Nr. ____ Prot Tiranë, më ___.___2020

FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORËVE EKONOMIKË TË SUKSESSHËM
NË MARRËVESHJEN KUADËR

Datë: 12.03.2020

Për: “SORI-AL” SHPK
Adresa: Rruga “Beqir Luga”, Pallati Nr. 3, Tiranë.

* * *
Procedura e prokurimit: “Procedurë e hapur”
Numri i referencës: REF-45671-12-05-2019.

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Shërbim gatimi dhe shpërndarje ushqimi për Spitalin
Rajonal Vlorë”, marrëveshje kuadër me një operator ekonomik, ku të gjitha kushtet janë të
përcaktuara, me fond të përgjithshëm të marrëveshjes kuadër 82,003,295 (tetëdhjetë e dy milion
e tremijë e dyqind e nëntëdhjetë e pesë) lekë pa TVSH.

Kohëzgjatja e Marrëveshjes Kuadër: 4 (katër) vite nga nënshkrimi i Marrëveshjes Kuadër.

Publikime të mëparshme ( jo ): Buletini i Njoftimeve Publike data 10.12.2019, Nr. 49.
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” SHPK K11507003S
Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Vlera: 73.010.210 (shtatëdhjetë e tre milion e dhjetë mijë e dyqind e dhjetë) lekë (pa TVSH)
(me numra dhe fjalë)

2) “DION-AL” SHPK K67917301H
Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Vlera: 81.925.335,3 (tetë dhjetë e një milion e nënntëqind e njëzet e pesë mijë e treqind e
tridhjet e pesë pikë tre) lekë (pa TVSH) (me numra dhe fjalë)

3) “Olta SHARRA” SHPK L32517203Q



Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it
Vlera: 66.735.892 (gjashtëdhjetë e gjashtë milion e shtatëqind e tridhjet e pesë e tetëqind e
nëntëdhjetë e dy) lekë (pa TVSH) (me numra dhe fjalë)

4) BOE “NIKA” Shpk +“SHABANI 2002”Shpk J76705047U+K46530201E
Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Vlera: 64.742.870 (gjashtëdhjetë e katër milion e shtatëqind e dyzetë e dy mijë e tetëqind e
shtatëdhjetë) lekë (pa TVSH) (me numra dhe fjalë)

5) “SORI-AL” Shpk K31510059D
Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Vlera: 81.183.499,25 (tetëdhjetë e një milion e njëqind e tetëdhjetë e tre mijë e katërqind e
nëntëdhjet e nëntë pikë njëzet e pesë) lekë (pa TVSH) (me numra dhe fjalë).

Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhtëm:

Arsyet e skualifikimit për “Olta SHARRA” Shpk:

 Duke u bazuar në dokumentet e dorëzuara nga operatori ekonomik, për të provuar pasjen e
numrit të punonjësve të kualifikuar, sipas profesioneve në tabelën e pikës 4.1, të kapacittetit
Teknik në DT, ekzistencën e tyre në listëpagesat për periudhën e kërkuar qershor - nëntor
2019 dhe pasjen e dokumentacionit përkatës për secilin punonjës sipas pikës së
lartpërmendur, (kontrate pune, libreze pune, librezë shëndetsore, diplomë ose çertifikatë
kualifikimi), pas shqyrtimit e vlerësimit të përputhshmërisë së dokumenteve të dorëzuara me
ato të kërkuara në dokumentat e tenderit, rezulton se ato nuk përputhen me kodet e
profesioneve në listëpagesat për periudhën e kërkuar, bazuar në VKM nr.514 datë
20.09.2017 “Për miratimin e listës kombëtare të profesioneve”, pra ofertuesi nuk e përmbush
kapacitetin teknik të kërkuar në DT. Konkretisht nga 20 persona të kerkuar si ndihmes
kuzhinier/sherbyes gatimi, kuzhinier, mercelog/kimist/teknolog dhe shofer, të rregullt sipas
listepageses (kodit) jane vetem 14 persona. (Personi i deklaruar si kuzhinier Znj. F.S, për të
gjith përiudhën e deklaruar në listapagesë figuron Ndihmësguzhinier. Personi i deklaruar si
ndihmëskuzhinier Znj. M.A, për të gjith përiudhën e deklaruar në listapagesë figuron
magazinjer. Personi i deklaruar si ndihmës kuzhinier Z. T.G, për të gjith përiudhën e
deklaruar në listapagesë figuron shpërndarës. Personi i deklaruar si ndihmës kuzhinier
Znj.V.K, nuk figuron në listapagesë për muajt tetor nëntor. Gjithashtu personat e deklaruar si
ndihmës kuzhinier (kontrata e punës) konkretisht Z. S.K dhe Z. B.M nuk figurojnë në
listpagesat e paraqitura.

Arsyet e skualifikimit për BOE “Shabani 2002” Shpk dhe “Nika” Shpk:

 “Në zbatim të Vendimit nr. nr. 89/6 datë 28.01.2020, të Komisionit të Shqyrtimit të Ankesës”

Arsyet e skualifikimit për “DAJTI PARK 2007” Shpk:

 “Në zbatim të kërkesës për terheqje të ofertëss ekonomike të operatorit ekonomik “DAJTI
PARK 2007” Shpk me shkresën nr. 29/1 datë 29.01.2020, protokolluar me tonën me nr 231



prot, datë 12.02.2020.
* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë se është identifikuar si operator
ekonomik i suksesshëm:

Operatori Ekonomik “SORI-AL” SHPK, me nr. NIPT K31510059D, me ofertë ekonomike
81.183.499,25 (tetëdhjetë e një milion e njëqind e tetëdhjetë e tre mijë e katërqind e nëntëdhjet e
nëntë pikë njëzet e pesë) lekë (pa TVSH), me adresë: Rruga “Beqir Luga”, Pallati Nr. 3, Tiranë.

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 12.02.2020

Ankesa: PO

Kthyer përgjigje: Vendimi i KSHA nr. 89/6 datë 28.01.2020, Vendimi i KSHA nr. 273/2 date
25.02.2020, Vendimi i KPP nr. 107/1 datë 11.03.2020.

TITULLARI I ORGANIT QENDROR BLERËS

DREJTOR I PËRGJITHSHËM


