
MINISTRIA E BRENDSHME
AGJENCIA BLERJEVE TË PËRQENDRUARA

Nr. ____ Prot Tiranë, më ___.___2020

FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORËVE EKONOMIKË TË SUKSESSHËM
NË MARRËVESHJEN KUADËR

Procedura e prokurimit: “Procedurë e hapur”

Numri i referencës së procedurës: REF-42964-11-11-2019

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Shërbim gatimi dhe shpërndarje ushqimi për SUOGJ “Koço
Gliozheni” - Shërbime - Marrëveshje Kuadër me një operator ekonomik - ku të gjitha kushtet
janë të përcaktuara me afat të marrëveshjes kuadër 4 (katër) vite me fond limit 67,179,240 lekë
pa TVSH dhe REF-42964-11-11-2019.

Kohëzgjatja e Marrëveshjes Kuadër: 4 (katër) vite nga nënshkrimi i Marrëveshjes Kuadër.

Publikime të mëparshme ( jo ): Buletini i Njoftimeve Publike data 18.11.2019, Nr. 46.
Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  çmimi më i ulët X oferta ekonomikisht më e favorshme  

Njoftojmë se, kanë qenë pjesëmarrës në procedurë këta operatorë ekonomikë me vlerat përkatëse
të ofruara:

1) DAJTI PARK 2007 SHPK K11507003S
Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it
Vlera: 50.571.292 (Pesëdhjetë milion e pesëqind e shtatëdhjetë e një mijë e dyqind e nëntëdhjetë
e dy) lekë (pa TVSH) (me numra dhe fjalë)

2) “Olta Sharra” PF L32517203Q
Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Vlera: 55.005.250 (Pesëdhjetë e pesë milion e pesëmijë e dyqind e pesëdhjetë) lekë (pa TVSH)
(me numra dhe fjalë)

3) “DION-AL” SHPK K67917301H
Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Vlera: 60.224.126,50 (gjashtëdhjetë milion e dyqind e njëzet e katër mijë e njëqind e njëzet e
gjashtëdhjetë presje pesëdhjetë) lekë (pa TVSH) (me numra dhe fjalë)



4) NIKA SHPK J76705047U
Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Vlera: 60.230.038 (gjashtëdhjetë milion e dyqind e tridhjetë mijë e tridhjetë e tetë) lekë (pa
TVSH) (me numra dhe fjalë)

5) GUSTOSO SHPK L31730502D
Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Vlera: 64.951.700 (gjashtëdhjetë e katër milion e nëntëqind e pesëdhjetë e njëmijë e
shtatëqind) lekë (pa TVSH) (me numra dhe fjalë)

6) SORI-AL SHPK K31510059D
Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it
Vlera: 66.540.752,04 (gjashtëdhjetë e gjashtë milion e pesëqind e dyzet mijë e shtatëqind e
pesëdhjetë e dy presje zero katër) lekë (pa TVSH) (me numra dhe fjalë)

Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhtëm:

1) “NIKA” SHPK
Vlera: 60.230.038 (pa TVSH) S’
kualifikuar

1. Arsyet e skualifikimit të ofertuesit NIKA SHPK

 Bazuar dokumentacionit të dorëzuar nga ofertuesi për të provuar pasjen e numrit të
punonjësve të kualifikuar, sipas profesioneve në tabelën e pikës 4.1, të kapacitetit Teknik në
DT, ekzistencën e tyre në listëpagesat për periudhën e kërkuar maj - tetor 2019 dhe pasjen e
dokumentacionit përkatës për secilin punonjës sipas pikës 4.1, të kapacitetit Teknik në DT
(kontrate pune, librezë pune, librezë shëndetësore, diplomë ose certifikatë kualifikimi), pas
shqyrtimit e vlerësimit të përputhshmërisë së dokumenteve të dorëzuar me ato kërkuar në
dokumentet e tenderit, rezulton se personi i deklaruar me profesion kuzhinier (sipas kontratës
së punës) Znj. M.R nuk figuron në listëpagesat për periudhën e kërkuar.

 Bazuar dokumentacionit të dorëzuar nga ofertuesi për të provuar pasjen e numrit të
punonjësve të kualifikuar, sipas profesioneve në tabelën e pikës 4.1, të kapacitetit Teknik në
DT, ekzistencën e tyre në listëpagesat për periudhën e kërkuar maj - tetor 2019 dhe pasjen e
dokumentacionit përkatës për secilin punonjës sipas pikës së mësipërme, të kapacitetit
Teknik në DT (kontratë pune, librezë pune dhe leje drejtimi për mjetin, kategoria B), pas
shqyrtimit e vlerësimit të përputhshmërisë së dokumenteve të dorëzuar me ato kërkuar në
dokumentet e tenderit, rezulton se ato nuk përputhen me kodet e profesioneve në listëpagesat
për periudhën e kërkuar, bazuar në VKM nr.514 datë 20.09.2017 “Për miratimin e listës
kombëtare të profesioneve”, pra ofertuesi nuk e përmbush kapacitetin teknik të kërkuar në
DT. Konkretisht 2 personat e deklaruar si shoferë (sipas kontratave të punës), në listëpagesa
figurojnë me kodin 5246.01 (punonjës i shërbimit të ushqimit).

2. “GUSTOSO” SHPK
Vlera: 64.951.700 (pa TVSH) S’
kualifikuar

2.Arsyet e skualifikimit të ofertuesit GUSTOSO SHPK



 Operatori ekonomik nuk përmbush pikën 2 gërma b të kapacitetit teknik 3.3 pasi licenca e
kategorisë II.1.A.1 e paraqitur nga ana e ofertuesit nuk është e lëshuar për ambjentin ku
ushtron veprimtarinë e shërbimit dhe gatimit të ushqimit por për një ambjent tjetër.

 Operatori ekonomik nuk përmbush pikën 2 germa f të kapacitetit teknik 3.3 pasi nuk ka
paraqitur deklaratën për plotësimin e standarteve tekniko-teknologjike për ambjentin ku
ushtrohet veprimtaria e shërbimit dhe gatimit të ushqimit.

 Duke u bazuar në dokumentet e dorëzuara nga operatori ekonomik, për të provuar pasjen e
numrit të punonjësve të kualifikuar, sipas profesioneve në tabelën e pikës 4.1, të kapacitetit
Teknik në DT, ekzistencën e tyre në listëpagesat për periudhën e kërkuar maj - tetor 2019 dhe
pasjen e dokumentacionit përkatës për secilin punonjës sipas pikës së lartpërmendur,
(kontratë pune, libreze pune, librezë shëndetsore, diplomë ose çertifikatë kualifikimi), pas
shqyrtimit e vlerësimit të përputhshmërisë së dokumenteve të dorëzuara me ato të kërkuara
në dokumentat e tenderit, rezulton se ato nuk përputhen me kodet e profesioneve në
listëpagesat për periudhën e kërkuar, bazuar në VKM nr.514 datë 20.09.2017 “Për
miratimin e listës kombëtare të profesioneve”, pra ofertuesi nuk e përmbush kapacitetin
teknik të kërkuar në DT.
Konkretisht nga 15 persona të kërkuar si ndihmës kuzhinier/shërbyes gatimi, kuzhinier,
mercelog/kimist/teknolog dhe shofer, të rregullt sipas listëpageses (kodit) janë vetëm 7
persona. Personit të deklaruar si kuzhinier i mungon diploma/çertifikatë kualifikimi.
Gjithashtu personi i deklaruar si merceolog (sipas kontratës së punës) nuk figuron në
listpagesat e paraqitura.

 Operatori ekonomik nuk përmbush pikën 5 të kapacitetit teknik 3.3 pasi nuk ka paraqitur
deklaratën për disponimin ose mundësinë e disponimit të materialeve dhe mjeteve
profesionale të domosdoshme/inventari i imët, të kërkuara në shtojcën 9 të DT.

 Operatori ekonomik nuk përmbush pikën 6 të kapacitetit teknik 3.3 pasi nuk ka paraqitur
deklaratën, ku të deklarojë se nga kontrolli i fundit i realizuar nga Autoriteti Kombëtar i
Ushqimit (AKU), operatori ekonomik ka rezultuar se ushtron aktivitet konform kërkesave
ligjore.

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

Operatori ekonomik “DAJTI PARK 2007” SHPK, me numër NIPT K11507003S, me ofertë
ekonomike 50.571.292 (Pesëdhjetë milion e pesëqind e shtatëdhjetë e një mijë e dyqind e
nëntëdhjetë e dy) lekë (pa TVSH), me adresë: Rruga “Tirane-Dajt”, Km. 8, nr. 1040, Tiranë.

Rrjedhimisht, jeni të lutur të paraqiteni pranë Ministrisë së Brendshme, Agjencia e Blerjeve të
Përqendruara, me adresë: Sheshi Skënderbej, nr. 3, 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 24.12.2019
Ankesa: PO
Kthyer përgjigje: Vendim KSHA nr.2128/1prot., datë 07.01.2020, Vendim KSHA nr. 7/1 prot.,
datë 08.01.2020 dhe Vendim KPP nr. 52/2020, datë 04.02.2019.
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