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

 
AGJENCIA E BLERJEVE TË PËRQENDRUARA 

 

Nr._____Prot                    Tiranë, më __ . __. 2022 

                                            

FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORËVE EKONOMIKË TË 

SUKSESSHËM NË MARRËVESHJEN KUADËR 
 

Datë:  02.03.2022 

 

Për:  “DAJTI PARK 2007” SHPK 

Adresa: Rruga: “Bardhok Biba”, Pallati Trema, Hyrja C, 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 1- 

“Shërbim gatimi dhe shpërndarje ushqimi” për Spitalin Universitar të Traumës, me fond të 

marrëveshjes kuadër: 132,776,585 (njëqind e tridhjetë e dy million e shtatëqind e shtatëdhjetë 

e gjashtë mijë e pesëqind e tetëdhjetë e pesë) Lekë (pa TVSH), me numër reference të Lotit 1 

REF-16943-01-07-2022. 

 

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

“Shërbim gatimi dhe shpërndarje ushqimi” për Spitalin Universitar të Traumës, me fond të 

marrëveshjes kuadër: 132,776,585 (njëqind e tridhjetë e dy milion e shtatëqind e shtatëdhjetë 

e gjashtë mijë e pesëqind e tetëdhjetë e pesë) Lekë (pa TVSH), me numër reference të Lotit 1 

REF-16943-01-07-2022. 
 

Publikime të mëparshme ( jo ): Buletini i Njoftimeve Publike 17.01.2022, Nr. 4.  

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  çmimi më i ulët X     
 

Njoftojmë se për këtë procedurë prokurimi, kanë qenë pjesëmarrës këta operatorë ekonomikë 

me vlerat përkatëse të ofruara: 

 

  1)         “DAJTI PARK 2007” SHPK                                                          K11507003S 

                Emri i plotë i shoqërisë                                        numri i NIPT-it  

Vlera: 102,801,600 (njëqind e dy milion e tetëqind e njemije e gjashtëqind lekë) leke (pa 

TVSH)  

                                                 

  2)         “SORI - AL” SHPK                                                                           K31510059D 

         Emri i plotë i shoqërisë                              numri i NIPT-it  

Vlera: 128,790,026.54 (njëqind e njezet e tetemilion e shtateqind e nentedhjetemije e 

njezetegjashte pike pesedhjetekater) leke (pa TVSH).                                                  
                                                                                                    
Për këtë procedurë prokurimi është skualifikuar operatori ekonomikë “SORI-AL” 

SHPK, me NIPT K31510059D. 

- Arsyet e skualifikimit për operatorin ekonomik“SORI-AL” SHPK: 

 OE “Sori-Al” SHPK, nuk plotëson pikën 1, seksioni 2.1 “Kapaciteti profesional i 

operatoreve ekonomike” të Kritereve të Vecanta të Kualifikimit, pasi ne SPE ka 

deklaruar vetem 4 (kater) vende te ushtrimit te aktivitetit (stabilimente) per te cilat ka 

paraqitur edhe 4 licencat perkatese. Nderkohe qe, nga Ekstrakti i Regjistrit Tregtar te 

subjektit rezulton se, ky i fundit ka 9 (nente) vende te ushtrimit te aktivitetit 
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(stabilimente). Pra, Ofertuesi nuk ka deklaruar 5 (pese) vendet e tjera te ushtrimit te 

aktivitetit (stabilimentet), dhe konkretisht stabilimentet ne: Spitalin Ushtarak 

Universitar Tirane; brenda ambjenteve te Qendres se Formimit Policor, Sauk, Tirane; 

ne Rrugen “Mitaq Sallata”, Lagjja Partizani (98,32 km) 9401, brenda ambjenteve te 

spitalit Rajonal Vlore; Brenda ambjenteve te Spitalit Universitar "Shefqet Ndroqi", 

Sauk TIRANE dhe ne Rr "Daullas Grecalli” nr.17, Daullas, brenda ambienteve te 

Spitalit Rajonal Memorial Fier; te cilat nuk rezultojne te jene te pajisura me licencat 

perkatese per ushtrimin e aktivitetit sipas ligjit nr. 9863 date 28.01.2008 “Per 

ushqimin”, neni 19. 

 

                                                                 * * * 

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

ekonomikë i suksesshëm: “DAJTI PARK 2007” SHPK, me numër K11507003S, me ofertë 

ekonomike: 102,801,600 (njëqind e dy milion e tetëqind e nje mije e gjashtëqind lekë) leke (pa 

TVSH).                      

 

Me publikimin e këtij njoftimi, fillojnë afatet e ankimit sipas përcaktimeve në  nenin 109 të  

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

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 01.03.2022 

Ankesa për dokumentat e tenderit: Jo 

 

TITULLARI I ORGANIT QENDROR BLERËS 

DREJTOR I PËRGJITHSHËM 
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