
Adresa: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Nd.1, 1001, Tiranë – www.abp.gov.al – Tel: ++355 42247865              

 
AGJENCIA SHTETËRORE E PROKURIMEVE TË PËRQENDRUARA 

 
Nr._______Prot            Tiranë, më ____ . ____. 2023 

                                            

FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORËVE EKONOMIKË TË SUKSESSHËM NË 

MARRËVESHJEN KUADËR  

(PARAPRAK) 

 

Datë:  21.02.2023 

 
Për:  “S I L V E R” SHPK  

Adresa: Njesia Bashkiake nr 5, Rruga “Bajram Curri”, Pallatet 1 Maji, Godina nr 7, Shkalla 

4, Kati 1- re, Tiranë. 

 
 

* * * 

Procedura e prokurimit: “Procedurë e hapur mbi kufirin e lartë monetar”- Marrëveshje kuadër 

me disa operatorë ekonomikë, ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara, me objekt: Loti 4 

“Shërbim gatimi dhe shpërndarje ushqimi për repartin ushtarak nr.2001 Pashaliman 

Vlorë”, me afat të marrëveshjes kuadër 24 (njëzetë e katër) muaj, dhe me fond të marrëveshjes 

kuadër: 21,632,224 (njëzetë e një milion e gjashtëqind e tridhjetë e dy mijë e dyqind e njëzetë 

e katër) Lekë (pa TVSH), me numër reference: REF-49004-11-07-2022. 

 
Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Procedurë e hapur mbi kufirin e lartë monetar”, me 

objekt: Loti 4 “Shërbim gatimi dhe shpërndarje ushqimi për repartin ushtarak nr.2001 

Pashaliman Vlorë”, me afat të marrëveshjes kuadër 24 (njëzetë e katër) muaj, dhe me fond të 

marrëveshjes kuadër: 21,632,224 (njëzetë e një milion e gjashtëqind e tridhjetë e dy mijë e 

dyqind e njëzetë e katër) Lekë (pa TVSH), me numër reference: REF-49004-11-07-2022. 

 
Publikime të mëparshme ( jo ): Buletini i Njoftimeve Publike 14.11.2022, Nr. 156.  

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  çmimi më i ulët X    

 

Me anë të kësaj bëjmë me dije se, në këtë procedurë /lot kanë marrë pjesë operatorët ekonomikë 

të mëposhtëm me vlerat përkatëse si më poshtë: 

 

1) “HELIOS GASTRONOMI” SHPK                            L32222023L                                                                           

        Emri i plotë i shoqërisë                       numri i NIPT-it  

 Vlera: 20,726,200 (njëzetë milion e shtatëqind e njëzetë e gjashtë mijë e dyqind) lekë (pa 

TVSH). 

 

2) “S I L V E R” SHPK                            K88010301S                                                                           

        Emri i plotë i shoqërisë                       numri i NIPT-it  
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 Vlera: 20,555,600 (njëzetë milion e pesëqind e pesëdhjetë e pesë mijë e gjashtëqind) lekë (pa 

TVSH). 

 

Është skualifikuar operatori ekonomik: “HELIOS GASTRONOMI” SHPK: 

Arsyet e skualifikimit: 

- Ofertuesi nuk plotëson pikën 5, seksioni 2.3 “Kapaciteti Teknik” të Kritereve të Vecanta të 

Kualifikimit, germa a), pasi per Drejtuesin Teknik, nuk ka paraqitur “Diplome” me profesion 

Mercollog/ Kimist/ Teknolog sic kerkohet ne DST, por ka paraqitur “Deftese Pjekurie”. 

 

                                                                 * * * 

Duke iu referuar procedurës së mësipërme, ju informojmë  se operatori ekonomik “S I L V E 

R” SHPK me NIPT K88010301S, me ofertë ekonomike me vlerë: 20,555,600 (njëzetë milion 

e pesëqind e pesëdhjetë e pesë mijë e gjashtëqind) lekë (pa TVSH), me adresë: Njesia 

Bashkiake nr 5, Rruga “Bajram Curri”, Pallatet 1 Maji, Godina nr 7, Shkalla 4, Kati 1- re, 

Tiranë, është identifikuar si fitues (paraprak) të procedurës së prokurimit me objekt:  Loti 4 

“Shërbim gatimi dhe shpërndarje ushqimi për repartin ushtarak nr.2001 Pashaliman 

Vlorë”, me afat të marrëveshjes kuadër 24 (njëzetë e katër) muaj, dhe me fond të marrëveshjes 

kuadër: 21,632,224 (njëzetë e një milion e gjashtëqind e tridhjetë e dy mijë e dyqind e njëzetë 

e katër) Lekë (pa TVSH), me numër reference: REF-49004-11-07-2022.                                                                 

 

Me publikimin e këtij njoftimi, fillojnë afatet e ankimit, sipas përcaktimeve në nenin 110 të 

Ligjit Nr. 162/2020, datë 23.12.2020, “Për Prokurimin Publik”. 

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 14.02.2023 

Ankesa për dokumentat e tenderit: Jo 

 

 

TITULLARI I ORGANIT QENDROR BLERËS 

DREJTOR I PËRGJITHSHËM 
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