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AGJENCIA E BLERJEVE TË PËRQENDRUARA 

 

Nr.______Prot             Tiranë, më ____ . ____. 2022 

                                            

FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORËVE EKONOMIKË TË 

SUKSESSHËM NË MARRËVESHJEN KUADËR 

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT 1 

(PAS PROCESIT TË ANKIMIT) 

Datë:    20.04.2022 

 

Drejtuar: “DION –AL”  SHPK 

                Adresa: Bulevardi “Gjergj Fishta’ kulla 2, kati 2, 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 3- 

“Shërbim gatimi dhe shpërndarje ushqimi”, për Repartin e Ndërhyrjes së shpejtë, Tiranë, me 

fond të marrëveshjes kuadër: 90,323,370 (nëntëdhjetë milion e treqind e njëzetë e tre mijë e 

treqind e shtatëdhjetë) Lekë (pa TVSH), me numër reference të Lotit 3- REF-16947-01-07-

2022. 

 

Publikimet e mëparshme (nëse është rasti): Buletini i Njoftimeve Publike [07.03.2022] [Nr. 

29]  

 

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  çmimi më i ulët X     

 

Me anë të kësaj ju informojmë se Ofertuesit e mëposhtëm kanë marrë pjesë në këtë procedurë 

me këto vlera përkatëse të ofruara: 

1)   “NIKA” SHPK                                                                                 J76705047U                              

Emri i plotë i shoqërisë                    numri i NIPT-it 

Vlera: 71,231,310 (shtatëdhjetë e një milion e dyqind e tridhjetë e një mijë e treqind e dhjetë) 

leke (pa TVSH); 

2) “DION –AL” SHPK                                                                             K67917301H 

      Emri i plotë i shoqërisë                                             numri i NIPT-it  

   Vlera: 71,913,870 (shtatëdhjetë e një milion e nëntëqind e trembëdhjetë mijë e tetëqind e 

shtatedhjetë) leke (pa TVSH); 

 

3)  “Alar FOOD & SERVIS” SHPK                                                         L51808027O 

           Emri i plotë i shoqërisë                        numri i NIPT-it  

(Ofertë ekonomike e pavlefshme)           
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Për këtë procedurë prokurimi është skualifikuar operatori ekonomikë: “Alar FOOD & SERVIS” 

SHPK, si dhe operatori ekonomik “NIKA” SHPK. 

1.    Arsyet e skualifikimit për operatorin ekonomikë OE “Alar FOOD & SERVIS” SHPK: 

- OE “Alar FOOD & SERVIS” SHPK, nuk ka paraqitur asnje nga dokumentet e kerkuara ne 

DST dhe nuk ka paraqitur oferte ekonomike. 

 

2. Arsyet e skualifikimit për operatorin ekonomikë OE “NIKA” SHPK: 

- Sipas Vendimit te KPP nr. 316/2022 date 05.04.2022. 

  

*  *  * 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë “DION –AL”  SHPK, me numër 

NIPT K67917301H, me adresë: Bulevardi “Gjergj Fishta’ kulla 2, kati 2, Tiranë, se oferta e 

paraqitur në vlerën prej: 71,913,870 (shtatëdhjetë e një milion e nëntëqind e trembëdhjetë mijë 

e tetëqind e shtatëdhjetë) Lekë (pa TVSH), është identifikuar si oferta e suksesshme. 

 

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Agjencisë së Blerjeve të Përqendruara, me adresë: 

Blv ”Dëshmorët e Kombit” Nd.1, 1001, Tiranë,  sigurimin e kontratës, siç parashikohet në 

dokumentat e tenderit, brenda 5 (pesë) ditëve nga dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi.  

 

Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose nuk dorëzon sigurimin e kontratës brenda afatit 

përfundimtar tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do të konfiskohet sigurimi i ofertës suaj) 

dhe kontrata do t’i akordohet ofertuesit vijues në klasifikimin përfundimtar, oferta e të cilit 

është dorëzuar me një vlerë të përgjithshme prej [vlera përkatëse e shprehur në fjalë dhe 

shifra], siç parashikohet në nenin 83 të Ligjit nr. 162/2020 “Për prokurimin publik”.  

 

Ankesat: ankesa e operatorit ekonomikë “DION-AL” SHPK, datë 11.03.2022 (protokolluar me 

tonën nr.427 prot., datë 11.03.2022);  Vendimin e komisionit të shqyrtimit të ankesave në Organin 

Qendror Blerës, nr. 427/2 prot., datë 23.03.2022;  Vendimi i Komisionit të Prokurimit Publik nr. 

316/2022 date 05.04.2022.   

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 14.04.2022 

 

TITULLARI I ORGANIT QENDROR BLERËS 

DREJTOR I PËRGJITHSHËM 
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