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R E P U B L I KA E S H Q I P Ë R I S Ë

BASHKIA E TIRANËS
QENDRA EKONOMIKE E ZHVILLIMIT DHE EDUKIMIT TË FËMIJËVE

Nr.______ prot. Tiranë, më___, ___,

2020

FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORËVE EKONOMIKË TË SUKSESSHËM NË
MARRËVESHJEN KUADËR

Data 07.01.2020

Për: “KADRA” Sh.p.k me adresë kryesore Rr. “Nënë Tereza”, Banesë Private me Nr.
Pasurie 180/29, Zona Kadastrale 2372, Laknas, Kamëz, Tiranë.

* * *

Procedura e prokurimit: Procedurë e Hapur

Numri i referencës së procedurës/lotit: Loti III – “Blerje bukë thekre dhe integrale” – REF-
36196-09-17-2019

Përshkrim i shkurtër i kontratës:

Blerje Ushqime për Vitin 2020 ndarë në 5 Lote - Marrëveshje Kuadër - me disa operatorë
ekonomik ku të gjitha kushtet janë të percaktuara – me një Operator Ekonomik fitues për
çdo Lot – Me afat të Marrëveshjes Kuadër 12 muaj: Loti III – “Blerje bukë thekre dhe
integrale” – me fond limit 14 696 749 (katërmbëdhjetë milionë e gjashtëqind e nëntëdhjetë e
gjashtë mijë e shtatëqind e dyzetë e nëntë) lekë pa T.V.SH.

Artikujt dhe sasia e parashikuar:

Loti III: “Blerje bukë thekre dhe integrale”
Nr Emërtimi Njësia Sasia
1 Buke thekre Kg 49 550
2 Buke integrale Kg 74 300

Kohëzgjatja e kontratës do të jetë nga data e nënshkrimit të kontratës me përfundim të
periudhës 12 mujore të Marrëveshjes Kuadër.

Publikime të mëparshme: Buletini i Njoftimeve Publike datë 23.09.2019, numër 38.

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  d oferta ekonomikisht më e favorshme X çmimi më i ulët
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Njoftojmë se, kanë qenë pjesëmarrës në procedurë këta operatorë ekonomikë, me shumatoren e
çmimeve për njësi të ofruar/ me vlerat përkatëse të ofruara:

1. DAJTI PARK 2007 Sh.p.k K11507003S

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Oferta ekonomike: 12 261 150 (dymbëdhjetë milion e dyqind gjashtëdhjetë e një mijë e njëqind e
pesëdhjetë) lekë pa T.V.SH.

Shumatorja e çmimeve për njësi të ofruar/vlera 99 (nëntëdhjetë e nëntë) lekë pa T.V.SH.

2. KADRA Sh.p.k K31321008J

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Oferta ekonomike: 14 341 800 (katërmbëdhjetë milion e treqind e dyzet e një mijë e tetëqind) lekë
pa T.V.SH.

Shumatorja e çmimeve për njësi të ofruar/vlera 115.5 (njëqind e pesëmbëdhjetë pikë pesë) lekë pa
T.V.SH.

Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhëm:

Nuk ka Operator Ekonomik të Skualifikuar.

Janë kualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhtëm:

1. DAJTI PARK 2007 Sh.p.k K11507003S

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Oferta ekonomike: 12 261 150 (dymbëdhjetë milion e dyqind gjashtëdhjetë e një mijë e njëqind e
pesëdhjetë) lekë pa T.V.SH.

Shumatorja e çmimeve për njësi të ofruar/vlera 99 (nëntëdhjetë e nëntë) lekë pa T.V.SH.

2. KADRA Sh.p.k K31321008J

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Oferta ekonomike: 14 341 800 (katërmbëdhjetë milion e treqind e dyzet e një mijë e tetëqind) lekë
pa T.V.SH.

Shumatorja e çmimeve për njësi të ofruar/vlera 115.5 (njëqind e pesëmbëdhjetë pikë pesë) lekë pa
T.V.SH.

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

1. KADRA Sh.p.k K31321008J

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Oferta ekonomike: 14 341 800 (katërmbëdhjetë milion e treqind e dyzet e një mijë e tetëqind) lekë
pa T.V.SH.

Shumatorja e çmimeve për njësi të ofruar/vlera 115.5 (njëqind e pesëmbëdhjetë pikë pesë) lekë pa
T.V.SH.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqiteni pranë Autoritetit Kontraktor, Qendra Ekonomike e
Zhvillimit dhe Edukimit të Fëmijëve, me adresë Rr. “ Barrikadave ”, Çerdhja Nr. 1, Tiranë, dhe
kontakti i personit përgjegjës Ivona Lame, Nr. Tel: 0675438251, e-mail: lameivona@gmail.com,
brenda 60 (gjashtëdhjetë) ditëve nga dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi për të lidhur draft
marrëveshjen.

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 04.11.2019.

Njoftimi i Ri- Klasifikimit është bërë në datë 26.12.2019.

Ankesa: Ka patur ankesë nga ana e Operatorit Ekonomik “KADRA” sh.p.k pranë AK dhe ka marr

përgjigje më date 13.11.2019 nga ana e AK QEZHEF.

Operatori Ekonomik “KADRA” sh.p.k në vijim ka depozituar ankesë pranë KPP-së brenda afateve

ligjore.

Më datë 26.12.2019 pranë AK u administrua vendimi i KPP Nr.801, datë 23.12.2019 për

skualifikimin e operatorit ekonomik “DAJTI PARK 2007” shpk.

Më datë 26.12.2019 KVO kreu rivlerësim duke skualifikuar operatorin ekonomik “DAJTI PARK

2007” shpk në SPE sipas vendimit të sipërcituar të KPP.

Kanë mbaruar afatet ligjore të ankesave.

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR

Zhaneta BEQIRI


