
 

     

 

MINISTRIA E BRENDSHME 

                      AGJENCIA E BLERJEVE TË PËRQENDRUARA 

 
 

Nr. ____ Prot.,               Tiranë, më __.___2022        

                                                       

 

FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORËVE EKONOMIKË TË SUKSESSHËM 

NË MARRËVESHJEN KUADËR 
 

19.05.2022 

 

Për:  “DAJTI PARK 2007” SHPK 

Adresa: Rruga Bardhok Biba, Pallati Trema, Hyrja C, Kodi Postar 1016, Tiranë 

  

 

* * * 

Procedura e prokurimit: “Procedurë e Hapur mbi kufirin e lartë monetar”, Marrëveshje Kuadër me  disa 

operator ekonomik ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara, me objekt: “Blerje artikuj ushqimorë”, e 

ndarë në 7 (shtatë) Lote” , me fond të marrëveshjes kuadër: 1,061,007,405 (një miliard e gjashtëdhjetë 

e një milion e shtatë mijë e katërqind e pesë) Lekë (pa TVSH),  me nr  reference të procedurës kryesore 

REF-16642-12-29-2021. 

 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: Loti 6 "Blerje Vezë" me afat të marrëveshjes kuadër 24 (njëzetë e 

katër) muaj, me fond të marëveshjes kuadër 63,194,001 (gjashtëdhjetë e tre milion e njëqind e 

nëntëdhjetë e katër mijë e një) Lekë (pa TVSH) me nr.  REF-16656-12-29-2021 dhe me afat kohor 

për ekzekutimin: Duke filluar nga  data e lidhjes së kontratës/kontratave sipas kërkesës se Autoritetit 

Kontraktor, brenda afatit  2 (dy) vite të lidhjes së Marrëveshjes Kuadër. 

 

Publikime të mëparshme ( jo ): Buletini i Njoftimeve Publike 31.12.2021, Nr.192.  

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në çmim 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)    “OVVITAL” SHPK                                            K02023501G 

  Emri i plotë i shoqërisë                           numri i NIPT-it    

  Vlera: 47,850,770 (dyzet e shtate milion e tetëqind e pesëdhjetë mije e shtateqind e shtatedhjete) 

lekë (pa TVSH)  

 

2) “DAJTI PARK 2007 ” SHPK                      K11507003S 

  Emri i plotë i shoqërisë                     numri i NIPT-it   

Vlera: 62,410,620 (gjashtëdhjete e dy milion e katërqind e dhjetëmijë e gjashtëqind e njëzetë) lekë 

(pa TVSH)                                                          



 

Nga operatorët ekonomik pjesmarrës rezultojnë të skualifikuar operatorët ekonomik si më poshtë: 

 

1)    “OVVITAL” SHPK                                            K02023501G 

  Emri i plotë i shoqërisë                           numri i NIPT-it    

  Vlera: 47,850,770 (dyzet e shtate milion e tetëqind e pesëdhjetë mije e shtateqind e shtatedhjete) 

lekë (pa TVSH)  

 

 

 OE “OVVITAL” 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 1 (nje) vend te ushtrimit te aktivitetit (stabiliment) per te cilin ka paraqitur edhe 2 

licencat perkatese II.1.A dhe II.1.B. Nderkohe qe, nga Ekstrakti i Regjistrit Tregtar te 

subjektit rezulton se, ky i fundit ka me shume vende te ushtrimit te aktivitetit (stabilimente), 

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 mësipërme, ju informojmë  se operatori ekonomikë i mëposhtëm eshtë 

identifikuar si i suksesshëm në zbatim të vendimit të KPP nr 387/2022 datë 28.04.2022: 

 

1) “DAJTI PARK 2007 ” SHPK                      K11507003S 

  Emri i plotë i shoqërisë                     numri i NIPT-it   

Vlera: 62,410,620 (gjashtëdhjete e dy milion e katërqind e dhjetëmijë e gjashtëqind e njëzetë) lekë 

(pa TVSH)                                                          
 
 
Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 09.05.2022 

Ankesa: Po 

Marrë përgjigje me vendimet nr 446/3 prot., datë 28.03.2022 te KSHA pranë ABP, dhe me vendimin nr 

387/2022 datë 28.04.2022  të Komisionit të Prokurimit Publik 

 

 

TITULLARI I ORGANIT QENDROR BLERËS 
 

 

DREJTOR I PËRGJITHSHËM 

 

 

 
Njësia e prokurimit: Znj. Suela HAXHIJA; Znj.Enkeleda MANDRECA;  Z. Filip BURAKU 


