
 
AGJENCIA E BLERJEVE TË PËRQENDRUARA 

 

Nr. ____ Prot       Tiranë, më ___.___2021           

                                                       

FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORËVE EKONOMIKË TË 

SUKSESSHËM NË MARRËVESHJEN KUADËR 

 

Datë: 20.05.2021 

 

Për: “NIKA” SHPK.           

Adresa: Lagjia: “Vasil Shanto” , Bulevardi “Skënderbeu” , godinë 8 –katëshe , kati 1, zona 

Kadastrale 8593 , nr pasurie 5/587, Shkodër. 

 

Procedura e prokurimit: “Procedurë e Hapur” me objekt: “Shërbim gatimi dhe shpërndarje 

ushqimi për strukturat ushtarake të Forcave të Armatosura”, e ndarë në 8 (tetë) Lote: 

me fond të përgjithshëm të marrëveshjes kuadër: 140,806,469 (njëqind e dyzetë milion e 

tetëqind e gjashtë mijë e katërqind e gjashtëdhjetë e nëntë) Lekë pa TVSH me numwr reference 

tw procedurws kryesore REF-87317-02-16-2021. 

 

Numri i referencës së Lotit 7: REF-87331-02-16-2021. 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: Loti 7 “Shërbim gatimi dhe shpërndarje ushqimi për 

Repartin Ushtarak nr. 1010, Vau i Dejës-Shkodër”, me fond të marrëveshjes kuadër: 

18,175,160 (tetëmbëdhjetë milion e njëqind e shtatëdhjetë e pesë mijë e njëqind e 

gjashtëdhjetë) Lekë (pa TVSH), marrëveshje kuadër me disa operatorë ekonomikë ku të gjitha 

kushtet janë të përcaktuara, me afat kohor për ekzekutimin: Duke filluar nga  data e lidhjes së 

kontratës/kontratave me përfundim deri në plotësimin e nevojave të autoriteteve kontraktore, 

sipas marrëveshjes kuadër.  

 

Kohëzgjatja e Marrëveshjes Kuadër: 24 (njëzet e katër) muaj nga nënshkrimi  i 

Marrëveshjes Kuadër. 

 

Publikime të mëparshme ( jo ): Buletini i Njoftimeve Publike Nr. 26 datë 22 Shkurt 2021 

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  çmimi më i ulët X  

 

Për Lotin 7, njoftojmë se, ka qenë pjesëmarrës në këtë procedurë operatoratorët ekonomikë 

me vlerën përkatëse të ofruar: 

 

1) “ DION-AL” SHPK     K67917301H 

        Emri i plotë i shoqërisë                numri i NIPT-it    

  Vlera: 16,848,360 (gjashtëmbëdhjetë milion e tetëqind e dyzetë e tetë mijë e treqind e 

gjashtëdhjetë) lekë (pa TVSH)  (me numra dhe fjalë). 



2) “GUSTOSO” SHPK     L31730502D 

        Emri i plotë i shoqërisë                numri i NIPT-it    

  Vlera: 16,341,060 (gjashtëmbëdhjetë milion e treqind e dyzetë e një mijë e gjashtëdhjetë) 

lekë (pa TVSH) (me numra dhe fjalë). 

3) “HOTEL COMFORT” SHPK    K71630017U 

        Emri i plotë i shoqërisë                numri i NIPT-it    

Vlera: 17,993,490 (shtatëmbëdhjetë milion e nëntëqind e nëntëdhjetë e tre mijë e katërqind 

e nëntëdhjetë) lekë (pa TVSH) (me numra dhe fjalë). 

4) “LARTIST” SHPK                 L32123017P 

        Emri i plotë i shoqërisë                numri i NIPT-it    

Vlera: 17,958,792 (shtatëmbëdhjetë milion e nëntëqind e pesëdhjetë e tetë mijë e shtatëqind 

e nëntëdhjetë e dy) lekë (pa TVSH) (me numra dhe fjalë). 

5) “NIKA” SHPK      J76705047U 

        Emri i plotë i shoqërisë                numri i NIPT-it    

Vlera: 15,616,974 (pesëmbëdhjetë milion e gjashtëqind e gjashtëmbëdhjetë mijë e 

nëntëqind e shtatëdhjetë e katër) lekë (pa TVSH) (me numra dhe fjalë). 

6) “SILVER” SHPK     K88010301S 

        Emri i plotë i shoqërisë                numri i NIPT-it    

Vlera: 15,595,560 (pesëmbëdhjetë milion e pesëqind e nëntëdhjetë e pesë mijë e pesëqind 

e gjashtëdhjetë) lekë (pa TVSH) (me numra dhe fjalë). 

 

Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhtëm: 

1) “ DION-AL” SHPK                            K67917301H 

     Emri i plotë i shoqërisë                            numri i NIPT-it   

 

2) “HOTEL COMFORT” SHPK                           K71630017U 

      Emri i plotë i shoqërisë                             numri i NIPT-it  

  

3) “LARTIST” SHPK                            L32123017P    

     Emri i plotë i shoqërisë                            numri i NIPT-it  

 

4)  “SILVER” SHPK                           K88010301S 

    Emri i plotë i shoqërisë                           numri i NIPT-it 

   

 

1. Arsyeja e skualifikimit për “DION-AL” SHPK 

 

 Ofertuesi nuk plotëson pikën 1, gërma dh) të Kritereve të veçanta të kualifikimit, pasi në 

momentin e hapjes së ofertave, nuk arriti të paraqesë Deklaratë mbi garantimin e 

zbatueshmërisë së dispozitave ligjore në marrëdhëniet e punës sipas Shtojcës 7/1. 

 

2. Arsyeja e skualifikimit për “HOTEL COMFORT” SHPK 



 Ofertuesi nuk plotëson pikën 1, gërma dh) të Kritereve të veçanta të kualifikimit, pasi në 

momentin e hapjes së ofertave, nuk arriti të paraqesë Deklaratë mbi garantimin e 

zbatueshmërisë së dispozitave ligjore në marrëdhëniet e punës sipas Shtojcës 7/1. 

 Ofertuesi nuk plotëson pikën 1, gërma e) të Kritereve të veçanta të kualifikimit, pasi në 

momentin e hapjes së ofertave, nuk arriti të paraqesë Vërtetim që konfirmon shlyerjen e të 

gjitha detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike të kontratave të energjisë që ka 

operatori ekonomik që është i regjistruar në Shqipëri. 

 Ofertuesi nuk plotëson pikat 1, 2, 3, 4 dhe 5 të seksionit 3.1 Kapaciteti ligjor/profesional i 

operatorëve ekonomikë të Kritereve të veçanta të kualifikimit, pasi në momentin e hapjes së 

ofertave, nuk arriti të paraqesë asnjë prej dokumenteve në përmushje të këtyre kritereve. 

 Ofertuesi nuk plotëson pikën 1, seksioni 3.2, Kapaciteti ekonomik dhe financiar të Kritereve 

të veçanta të kualifikimit, pasi në momentin e hapjes së ofertave, nuk arriti të provojë se ka 

kapacitete ekonomik financiar sa shuma e loteve 2, 4, 5, 7 dhe 8 për të cilat ka ofertuar, të 

marra së bashku. Nga dokumentacioni i paraqitur në SPE, rezulton se mesatarja e xhiros së 

realizuar në tre vitet e fundit 2017, 2018, 2019 është me e vogël se 40% e vlerës së shumës 

së fondeve limit (loteve 2, 4, 5, 7 dhe 8) për të cilat ka ofertuar. 

 Ofertuesi nuk plotëson pikën 2, seksioni 3.2, Kapaciteti ekonomik dhe financiar të Kritereve 

të veçanta të kualifikimit, pasi në momentin e hapjes së ofertave, nuk arriti të paraqesë Kopje 

të çertifikuara të bilanceve të viteve: 2017, 2018, 2019 të paraqitura pranë autoriteteve 

përkatëse tatimore. 

 Ofertuesi nuk plotëson pikën 4, seksioni 3.3, Kapaciteti teknik të Kritereve të veçanta të 

kualifikimit, pasi në momentin e hapjes së ofertave, nuk arriti të provojë se ka kapacitete 

teknike në lidhje me numrin e personave të punësuar në sektorin e shërbimit të ushqimit sa 

shuma e loteve 2, 4, 5, 7 dhe 8 për të cilat ka ofertuar, të marra së bashku.  

 Ofertuesi nuk plotëson pikat 1, 2 dhe 3 të seksionit 3.3, Kapaciteti teknik të Kritereve të 

veçanta të kualifikimit, pasi në momentin e hapjes së ofertave, nuk arriti të paraqesë asnjë 

prej dokumenteve në përmushje të këtyre kritereve. 

 

3. Arsyeja e skualifikimit për “Lartist” SHPK 

 

 Ofertuesi nuk ka paraqitur asnjë nga dokumentet e kërkuara në përmbushje të kritereve të 

kualifikimit, me përjashtim të ofertës ekonomike. 

 

4. Arsyeja e skualifikimit për “SILVER” SHPK 

 

 Ofertuesi nuk plotëson pikën 1, seksioni 3.2, Kapaciteti ekonomik dhe financiar të Kritereve 

të veçanta të kualifikimit, pasi në momentin e hapjes së ofertave, nuk arriti të provojë se ka 

kapacitete ekonomike financiare sa shuma e loteve 1 dhe 7 për të cilat ka ofertuar, të marra 

së bashku. Nga dokumentacioni i paraqitur në SPE, rezulton se mesatarja e xhiros së  

realizuar për periudhën e kerkuar është me e vogël se 40% e vlerës së shumës së fondeve 

limit (loti 1 dhe 7) për të cilat ka ofertuar. 

 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë se është identifikuar si operator 

ekonomik i suksesshëm:  

Operatori Ekonomik: “NIKA” SHPK, me NIPT J76705047U me ofertë ekonomike: 

15,616,974 (pesëmbëdhjetë milion e gjashtëqind e gjashtëmbëdhjetë mijë e nëntëqind e 

shtatëdhjetë e katër) lekë (pa TVSH), me adresë: Lagjia: “Vasil Shanto”, Bulevardi 

“Skënderbeu”, godinë 8 –katëshe, kati 1, zona Kadastrale 8593, nr pasurie 5/587, Shkodër. 

 



Rrjedhimisht, jeni të lutur të paraqiteni pranë Ministrisë së Brendshme, Agjencia e Blerjeve të 

Përqendruara, me adresë: Blv. “Dëshmorët e Kombit”, Nd. 1, 1001, 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 31.03.2021. 

Ankesa: PO 

Ka marrë përgjigje në autoritetin kontraktor: me vendimin e KSHA-së  me nr.681/2 prot, 

datë 12.04.2021; 

Ka marrë përgjigje në Komisionin e Prokurimit Publik: me vendimin e KPP-së me nr. 

217/2021 datë 12.05.2021, (protokolluar në organin qendror blerës ABP me nr. 922 datë 

19.05.2021). 

 

 

 

TITULLARI I ORGANIT QENDROR BLERËS 

 

DREJTOR I PËRGJITHSHËM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Njësia e  prokurimit:  

Znj. Flutura ÇEKRE  

 

 

 

 

 

 

 

 



 


