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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK 

 

Nr. 499 prot             Datë 11.03.2022 

 

 

FORMULAR PËR PUBLIKIM 

LIDHUR ME ARSYET E SKUALIFIKIMIT TË OPERATORIT EKONOMIK 

ANKIMUES DHE PRETENDIMET MBI KUALIFIKIMIN E OFERTUESVE TË TJERË 

 

 

Objekt: Shfuqizimi i vendimit tё Komisionit të Vlerësimit të 

Ofertave mbi skualifikimin e ofertës të paraqitur nga 

operatori ekonomik “Sori-Al” SHPK në procedurën e 

prokurimit “E hapur, mbi kufirin e lartë monetar”,  me Nr. 

REF-16943-01-07-2022, me objekt: “Loti I – “Shërbim 

gatimi dhe shpërndarje ushqimi”, për Spitalin Universitar 

të Traumës”, me fond të marrëveshjes kuadër: 132,776,585 

Lekë pa TVSH, zhvilluar me datë 09.02.2022, nga 

autoriteti kontraktor, Agjencia e Blerjeve të Përqendruara. 

 

Shfuqizimi i vendimit tё Komisionit të Vlerësimit të  

Ofertave mbi kulifikimin e operatorit ekonomik “Dajti Park 

2007” SHPK  

 

Ankimues:    Operatori ekonomik “Sori-Al” SHPK 

     Rruga Beqir Luga, Pallati nr.3, shk.1/1 Tiranë 

 

Autoriteti Kontraktor: Agjencia e Blerjeve të Përqendruara 

 Blv ”Dëshmorët e Kombit” Nd.1, 1001, Tiranë 

 

Subjekte të Interesuar:                     Operatori ekonomik “Dajti Park 2007” SHPK 

     Rruga “Bardhok Biba”, Pallati TREMA, Hyrja C,  Tiranë 
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Në datën 10.03.2022 pranë Komisionit të Prokurimit Publik, është protokolluar ankesa me nr. 

499 prot., e operatorit ekonomik “Sori-Al” SHPK për procedurën e prokurimit “E hapur, mbi 

kufirin e lartë monetar”,  me Nr. REF-16943-01-07-2022, me objekt: “Loti I – “Shërbim gatimi 

dhe shpërndarje ushqimi”, për Spitalin Universitar të Traumës, me fond të marrëveshjes kuadër: 

132,776,585 Lekë pa TVSH, zhvilluar me datë 09.02.2022, nga autoriteti kontraktor, Agjencia e 

Blerjeve të Përqendruara. 

 

Nga shqyrtimi paraprak i ankesës të sipërcituar, u konstatua se objekti i ankesës lidhet me 

kundërshtimin e vendimit të Komisionit të Vlerësimit të Ofertave mbi skualifikimin e ofertës të 

paraqitur nga operatori ekonomik ankimues “Sori-Al” SHPK, dhe mbi kualifikimin e ofertës se 

paraqitur nga operatori ekonomik “Dajti Park 2007” SHPK, në procedurën e prokurimit objekt 

ankimi. 

 

Bazuar në nenin 112 pika 4 gërma “b” të ligjit nr. 162/2020 “Për prokurimin publik”, ku 

parashikohet se: “Në mënyrë që ankesa të bëhet e aksesueshme jo vetëm nga autoriteti ose enti 

kontraktor, por njëkohësisht edhe nga operatorët ekonomikë të interesuar, KPP-ja publikon: a) 

ankesën e plotë në rastin e ankesave për dokumentet e tenderit; b) arsyet e skualifikimit në rastin 

e ankesave për vendimin e vlerësimit/klasifikimit përfundimtar; c) pretendimet mbi kualifikimin/ 

skualifikimin e ofertuesve të tjerë duke referuar vetëm kriteret për të cilat ngrihen pretendime., 

Komisioni i Prokurimit Publik do të publikojë arsyet e skualifikimit të operatorit ekonomik 

ankimues “Sori-Al” SHPK. 

 

Konkretisht operatori ekonomik ankimues “Sori-Al” SHPK është skualifikuar për arsyet si më 

poshtë vijon: 

 

- 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 (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. 
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Gjithashtu, Komisioni i Prokurimit Publik publikon kriteret të cilat operatori ekonomik ankimues 

“Sori-Al” SHPK pretendon se nuk përmbushen nga  operatori ekonomik “Dajti Park 2007” 

SHPK. 

 

Konkretisht në ankesë ngrihen pretendime për mospërmbushjen kritereve si më poshtë vijon: 

 

- Shtojca 9 “Formulari përmbledhës i vetëdeklarimit” të dokumentave të procedurës së 

prokurimit objekt ankimi: 

 

DEKLARATA PËR PËRMBUSHJEN E KRITEREVE TË PËRGJITHSHME TË 

KUALIFIKIMIT 

 

Personi / personat në cilësinë e 

anëtarit të organit administrativ, 

drejtorit ose mbikëqyrësit, si aksionar 

ose si ortak, ka ose fuqi përfaqësuese, 

vendimmarrëse ose kontrolluese 

brenda operatorit ekonomik, si më 

poshtë: 

 

 

 

etj. 

nuk janë të dënuar me vendim 

gjyqësor të formës së prerë për ndonjë 

nga veprat penale të përcaktuara në 

nenin 76/1 të LPP-së ose kanë qenë i 

dënuar dhe ka kaluar një periudhë 5-

vjeçare nga data e ekzekutimit të 

dënimit, nëse nuk është përcaktuar një 

periudhë tjetër nga gjykata, sipas 

parashikimeve të nenit 76 të LPP-së, 

etj. 

Nëse dokumentacioni përkatës është i 

disponueshëm në formë elektronike, ju lutemi 

tregoni: 

Adresën e ueb-it: [shkruajeni] 

Autoritetin ose organin lëshues: [shkruajeni] 

Lloji i dokumentit: [shkruajeni]] 
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B: DEKLARATË  

Për disponimin e punonjësve dhe makinerive të nevojshme (nëse kërkohen) 

Deklarata Përgjigje 

Në cilësinë e operatorit ekonomik, deklaroj 

nën përgjegjësinë time të vetme se: 

Unë kam punonjësit e nevojshëm si dhe 

mjetet dhe makineritë për ekzekutimin e 

kontratës, siç përcaktohet në dokumentet e 

tenderit, dhe e vërtetoj këtë me 

dokumentacionin përkatës, të cilin do ta 

paraqes në kopje origjinale ose të 

noterizuar nëse fitoj, ose nëse më kërkohen 

sqarime nga autoriteti/enti kontraktor. 

Punonjës 

Po [   ]   Jo [   ] 

Nëse, po, numri i punonjësve: 

 

Profili i punonjësve 

_________________________________________ 

Makineri e mjete 

Po [   ]   Jo [   ] 

Nëse po, të listohen me të dhënat konkrete:  

 

 

Data e dorëzimit të deklaratës ________________        Vula_________________ 

Emri, Mbiemri, Firma ________________________ 

 

 

 

D: DEKLARATA  

Për zbatimin e dispozitave ligjore në marrëdhëniet e punës 

Deklarata  Përgjigje 

Në cilësinë e operatorit ekonomik, deklaroj nën 

përgjegjësinë time të vetme se: 
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1. Operatori ekonomik garanton mbrojtjen 

e së drejtës për punësim dhe profesion 

nga çdo formë e diskriminimit 

parashikuar nga legjislacioni i punës në 

fuqi. 

Po [   ]   Jo [   ] 

2. Operatori ekonomik ka kontratat 

përkatëse të punës me punonjësit e tij 

dhe garanton masa sigurie dhe 

shëndetësore për të gjithë dhe, në 

veçanti, për grupet në nevojë, bazuar në 

legjislacionin e punës në fuqi. 

Po [   ]   Jo [   ] 

3. Operatori ekonomik nuk ka ndonjë 

masë efektive ligjore të vendosur nga 

Inspektorati Shtetëror i Punës dhe 

Shërbimeve Sociale (ISHPSHSH). Në 

rastet kur janë identifikuar shkelje 

ligjore, operatori ekonomik ka marrë 

masat e nevojshme për adresimin e tyre 

brenda afateve të përcaktuara nga 

ISHPSHSH. 

Po [   ]   Jo [   ] 

 

 

Shtojca 8 Kriteret e Vecanta të Kualifikimit 

Pika 2.1    Kapacitetin profesional të operatorëve ekonomikë:     

 

Shënim 1.2: 

Në zbatim  të ndryshimeve te reja ligjore operatorët ekonomikë duhet të paraqesin prane AK jo 

me vone se 5 dite nga publikimi i njoftimit te fituesit përfundimtar, dokumentacion e kerkuar per 

cdo stabiliment (ne ponesi dhe/ose qira). 

 

Stabilimenti/stabilimentet qe do te deklarohen, detyrimisht do ti paraqiten Autoritetit 

Kontraktor per te qene pjese e planit te zbatimit te kontrates.  

 

Pika 2.3    Kapaciteti teknik: 

 

- Operatori Ekonomik duhet të vërtetoj se disponon 1 (një) ambient, ku ushtron 

veprimtarinë e sherbimit dhe gatimit te ushqimit, për të cilin duhet te paraqese 

dokumentacionin e mëposhtëm: 

 Dokumentacioni qe vërteton pronësinë: 
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- Çertifikata e pronësisë e lëshuar nga institucioni i autorizuar me ligj ose kontrata e 

shitblerjes ose kontrata e dhurimit ose çdo dokument tjetër me anë të së cilit fitohet e 

drejta e pronësisë sipas Kodit Civil të Republikës së Shqipërisë. 

 Dokumentacioni që vërteton huapërdorjen: 

- Kontratë huaje. 

 Dokumentacioni që vërteton marrjen me qira: 

- Kontratë qiraje. 

 

Shënim: Operatori ekonomik duhet të paraqes një deklaratë, ne te cilen merre persiper 

plotësimin e standarteve tekniko-teknologjike për ambientin ku do te ushtroj veprimtarine e 

sherbimit te gatimit te ushqimit, konkretisht ne ambjentet e AK. 

 

4. Operatori ekonomik për kryerjen e shërbimit të gatimit dhe shpërndarjes së ushqimit, 

objekt prokurimi duhet të ketë jo më pak se 9 (nëntë) persona të punësuar, sipas 

profesioneve në tabelën e meposhtme: 

 

Nr. Profesioni Numri i 

punonjesve 

1. Drejtues Teknik (Mercollog/Kimist/teknolog) 1 

2. Kryekuzhinier 1 

3. Kuzhinier 2 

4. Ndihmes Kuzhinier 2 

5. Pjata leres 2 

6. Shofer/ Mirembajtes 1 

 Total 9 

 

Për punonjësit me profesionet e mësipërme, Operatori Ekonomik duhet të paraqesë:   

a) Për drejtuesin teknik te paraqitet:  

- Diplomë ose çertifikatë kualifikimi me profesion Mercollog/Kimist/Teknolog. 

- Kontrate pune perkatese. 

- Librezë pune 

- Duhet të ketë minimalisht 2 (dy) vite eksperiencë pune në këtë profesion. Te 

paraqitet detyrimisht deklarata e kontributeve te sigurimeve shoqerore individuale e 

leshuar nga e - albania.  

- Ne zbatim te akteve ligjore, drejtuesi i mesiperm nuk duhet te figuroje i dy punesuar ne 

sektor privat apo publik. Per kete Administratori/Drejtuesi Ligjor i shoqerise te paraqes 

deklarate perkatese.  

- Drejtuesi nuk duhet te jete i angazhuar ne kontrata te tjera gjate periudhes se realizimit te 

objektit. Per kete arsye te paraqitet deklarate perkatese nga Administratori/Drejtuesi Ligjor 

i shoqerise. 

Për Kryekuzhunierin të paraqitet:  

- Diplome ose çertifikatë kualifikimi.  
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- Kontrate pune perkatese.  

- Librezë pune 

- Duhet të ketë minimalisht 2 (dy) vite eksperiencë pune në këtë profesion. Te 

paraqitet detyrimisht deklarata e kontributeve te sigurimeve shoqerore individuale e 

leshuar nga e – albania. 

b) Për Kuzhinierin te paraqitet:  

- Diplome ose çertifikatë kualifikimi.  

- Kontrate pune perkatese.  

- Librezë pune 

- Duhet të ketë minimalisht 2 (dy) vite eksperiencë pune në këtë profesion. Te 

paraqitet detyrimisht deklarata e kontributeve te sigurimeve shoqerore individuale e 

leshuar nga e – albania. 

c) Për ndihmes kuzhinier te paraqitet: 

- Kontrate pune.  

- Librezë pune 

- Duhet të ketë minimalisht 1 (nje) vit eksperiencë pune në këtë profesion. Te paraqitet 

detyrimisht deklarata e kontributeve te sigurimeve shoqerore individuale e leshuar 

nga e - albania. 

d) Për punonjesit pjata lares:  

- Kontratë pune. 

e) Per punonjesit shofer/ mirmbajtes te paraqitet: 

- Leje drejtimi mjeti kategoria – B. 

- Kontrate pune. 

 

 Operatori ekonomik te paraqes deklarate ne lidhje me stafin qe disponon sipas formatit te 

meposhtem: 

 

Nr Emer Mbiemer Profesioni Data e fillimit te marredhenieve te 

punes 

 

 

Shënim 5.1: Ne zbatim  te ndryshimeve te reja ligjore Operatorët ekonomikë duhet të paraqesin 

kontratat individuale te punes si dhe diplomat/certifikatat e cdo punonjesi prane AK jo me vone 

se 5 dite nga publikimi i njoftimit te fituesit përfundimtar. 

 

Shënim 5.2: 

Me qellim garantimin e gjithe perfshirjes, per ti dhene mundesi cdo operatori ekonomik per te 

marre pjese ne proceduren perkatese te prokurimit, punonjesit e mesiperm jo domosdoshmerisht 

duhet te figurojne ne listepagesat e shoqerise. Punonjesit mund te kontraktohen nga operatori 

ekonomik enkas per kete procedure prokurimi. 

Stafi që do të deklarohet detyrimisht do ti paraqitet Autoritetit Kontraktor për të qenë 

pjesë e planit të zbatimit të kontratës.  
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Stafi i cili do ti paraqitet Autoritetit Kontraktor, per zbatimin e kesaj kontrate, nuk duhet 

te jete i angazhuar ne kontrata te tjera, deri ne perfundim te kontrates. Per kete arsye te 

paraqitet deklarate perkatese nga Administratori/Drejtuesi Ligjor i shoqerise. 

Rastet e deklaratave te rreme, do te konsiderohen kushte për skualifikim, si dhe do te 

ndiqet procedura per perjashtim nga Agjencia e Prokurimit Publik. 

 

Publikuar në regjistrin e ankesave më datë  11.03.2022 

 

KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK 

Nënkryetar                                       Anëtar                                                 Anëtar 

Fiorent Zguro                           Kreshnik Ternova                                   Anila Malaj 

 

 

                                                                      Kryetar 

     Jonaid Myzyri 
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