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MINISTRIA E BRENDSHME
AGJENCIA E BLERJEVE TË PËRQENDRUARA

Nr. ____ Prot Tiranë, më ___.___2019

FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORËVE EKONOMIKË TË SUKSESSHËM NË
MARRËVESHJEN KUADËR

[Data: 18.03.2019]

Për: “SHPRESA” Shpk;
Rruga “Gjergj Fishta”, Kulla Nr. 2, Tiranë
Emri dhe adresa e operatorit ekonomik të shpallur fitues

* * *

Procedura e prokurimit: “Procedurë e hapur”- Mallra - Marrëveshje Kuadër, me një operator ekonomik,
ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara, me afat të marrëveshjes kuadër 48 (dyzetë e tetë) muaj me REF-
00377-12-19-2018.

Numri i referencës së lotit I:Ref-00380-12-19-2018.

Përshkrim i shkurtër i kontratës së Lotit I: “Shërbim gatimi dhe shpërndarje ushqimi për Spitalin
Rajonal Lezhë”, me fond të marrëveshjes kuadër 60,708,488 (gjashtëdhjetë milion e shtatëqind e
tetë mijë e katërqind e tetëdhjetë e tetë) lekë pa TVSH; me afat kohor për ekzekutimin: nga lidhja e
kontratës/ kontratave deri në plotësimin e nevojave të autoritetit kontraktor, në bazë të marrëveshjes
kuadër.

Publikime të mëparshme (jo): Buletini i Njoftimeve Publike 24.12.2018, Nr. 51.

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  çmimi më i ulët x

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: 43 960 396 (dyzetë e tre milion e nëntëqind e gjashtëdhjetë mijë e treqind e nëntëdhjetë e gjashtë
) lekë (pa TVSH) (me numra dhe fjalë)

2) “NIKA” SHPK J76705047U

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Vlera: 47 489 082 (dyzet e shtatë milion e katërqind e tetëdhjetë e nentë mijë e tetëdhjetë e dy) lekë (pa
TVSH) (me numra dhe fjalë)
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3) BOE “NELSA” sh.p.k + “LEA Katering” P.F J71601012S+ L42402017M

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Vlera: 50 983 225 (pesëdhjetë e milion e nëntëqind e tetëdhjetë e tre mijë e dyqind e njëzet e pesë) lekë
(pa TVSH) (me numra dhe fjalë)

4) “SHPRESA” SHPK K67917301H

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Vlera: 56 767 571 (pesëdhjetë e gjashtë milion e shtatëqind e gjashtëdhjetë e shtatë mijë e pesëqind e
shtatëdhjetë e një ) lekë (pa TVSH) (me numra dhe fjalë)

5) “ALAR FOOD & SERVICE” SHPK L51808027O

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Vlera: 57 366 070 (pesëdhjetë e shtatë milion e treqind e gjashtëdhjetë e gjashtë mijë e shtatëdhjetë)
lekë (pa TVSH) (me numra dhe fjalë)

6) “SILVER” SHPK K88010301S

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Vlera: 59 610 037 (pesëdhjetë e nëntë milion e gjashtëqind e dhjetë mijë e tridhjetë e shtatë) lekë (pa
TVSH) (me numra dhe fjalë)

7) “KPL” SHPK J71330002J

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Vlera: 60 286 745,07 (gjashtëdhjetë milion e dyqind e tetëdhjetë e gjashtë mijë e shtatëqind e dyzet e
pesë pikë zero shtatë) lekë (pa TVSH) (me numra dhe fjalë)

Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhëm:

1) “DAJTI PARK 2007” SHPK K11507003S

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

2) “NIKA” SHPK J76705047U

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

3) BOE “NELSA” sh.p.k + “LEA Katering” P.F J71601012S+ L42402017M

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

4) “ALAR FOOD & SERVICE” SHPK L51808027O

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

5) “SILVER” SHPK K88010301S

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme:

1) Arsyet e skualifikimit të ”Dajti Park 2007” sh.p.k.
“Bazuar dokumentacionit të dorëzuar nga ofertuesi për të provuar pasjen e numrit të punonjësve të
kualifikuar, sipas profesioneve në tabelën e pikës 6, të kapacitetit Teknik në DT, ekzistencën e tyre në
listë pagesat për periudhën e kërkuar janar-dhjetor 2018 dhe pasjen e dokumentacionit përkatës për
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secilin punonjës sipas pikës 5, të kapacitetit Teknik në DT (kontrate pune, libreze pune, librezë
shëndetësore, diplomë ose çertifikatë kualifikimi), pas shqyrtimit e vlerësimit të përputhshmërisë së
dokumenteve të dorëzuar me ato të kërkuar 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 18 persona të kerkuar si ndihmes kuzhinier, te rregullt sipas listepageses
(kodit) jane vetem 5 persona. Konkretisht:

 R. S per periudhen Janar – Nentor figuron punetor krahu me kodin (9312.02), vetem per muajin
dhjetor figuron si ndihmes kuzhinier me kodin (9412.02).

 M. P per periudhen Janar – Nentor figuron punetor krahu me kodin (9312.02), vetem per muajin
dhjetor figuron si ndihmes kuzhinier me kodin (9412.02).

 L. L për periudhen janar-maj figuron punetor krahu me kodin (9312.02) ,per muajin qershor-nentor
figuron bojaxhi me kodin (7131.07) dhe ne muajin dhjetor figuron shofer me kodin (8322.01).

 E. B per periudhen Janar – Maj figuron punetor krahu me kodin (9312.02), per periudhen Qershor
– Nentor figuron saldator me kodin (7212.09), dhe vetem muajin dhjetor figuron si ndihmes
kuzhinier me kodin (9412.02).

 L. Q per periudhen Janar-Maj figuron shofer (8322.01), per periudhen Qershor – Shtator Elektricist
(7411.01), dhe vetem per periudhen tetor – dhjetor figuron kuzhinier (5172.07).

 I. L per periudhen Janar-Maj figuron kamarier me kodin (5181.01), ndersa per periudhen qershor –
dhjetor figuron murator me kodin (7112.05).

 E. B per periudhen Janar-Maj figuron ndihmes kuzhinier me kodin (9412.02), nga Qershor-Nentor
figuron Karpentier me kodin (7115.02), vetem per muajin dhjetor eshte ndihmes kuzhinier me kodin
(9412.02).

 M. T per periudhen Janar-maj figuron shofer (8322.01),per muajin qershor –shtator shtrues
pllakash me kodin (7122.07) , për muajin tetor –nentor shofer me kodin (8322.01) dhe per muajin
dhjetor ndihmes kuzhinier me kodin (9411.01).

 F. Q nga janar-maj figuron shofer me kodin (8322.01) ,nga muaji shtator –tetor figuron riparues
kondicioneresh me kodin (7127.02) dhe per muajin dhjetor figuron shofer (8322.01).
Nuk figurojne ne listepagese per periudhen e kerkuar si me poshte:

 S. C ka filluar ne daten 22.06.2018

 L. A ka filluar ne daten 01.11.2018

 E. H ka filluar ne daten 29.06.2018

 B. L ka filluar pune nga prilli I 2018 dhe per kete periudhe prill-dhjetor figuron si ndihmes
kuzhiniere me kodin (9412.02)

 I. S figuron nga janar –maj si ndihmes ne kuzhine me kodin (9412.02),nga muaji qershor- nentor
figuron si teknik ndertimi me kodin (3119.15)dhe nga dhjetori si ndihemes ne kuzhine me kodin
(9412.02).

 S. Q nga periudha janar-maj figuron si kuzhiniere me kodin (5172.07) ,qershor-shtator si specialist I
sigurimit ne pune me kodin (2263.07) dhe nga tetori -dhjetor si kuzhinier me kodin (5172.07).

 E. K nga periudha janar-maj figuron si kuzhiniere me kodin (5172.07) ,qershor-shtator si specialist
sigurimi me kodin (2263.07) dhe tetor-dhjetor figuron si kuzhiniere me kodin (5172.07).

 Xh. Q nga periudha janar –maj figuron si kuzhiniere me kodin (5172.07) ,qershor-shtator si bojaxhi
me kodin (7131.07) dhe tetor-dhjetor si kuzhiniere me kodin (5172.07).
Shenim: Kuzhinieri dhe ndihmeskuzhinier me dokumentacion te plote dhe te sakte jane:

1. Sh. Q
2. E. P
3. M. M
4. S. B
5. B. T. “
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2) Arsyet e skualifikimit të ”NIKA” sh.p.k
“1.Ofertuesi nuk plotëson kriterin e përcaktuar në pikën 1(c) të seksionit 2 “Kriteret e veçanta të
kualifikimit” të dokumenteve të tenderit, pasi deklarata e paraqitur nga ana e tij nuk është në përputhje
me standartin e përcaktuar në DST, shtojca nr 6, “Dekleratë mbi konfliktin e interesit” (i mungojnë
pjesë).
2. Bazuar dokumentacionit të dorëzuar nga ofertuesi për të provuar pasjen e numrit të punonjësve të
kualifikuar, sipas profesioneve në tabelën e pikës 6, të kapacittetit Teknik në DT, ekzistencën e tyre në
listëpagesat për periudhën e kërkuar janar-dhjetor 2018 dhe pasjen e dokumentacionit përkatës për
secilin punonjës sipas pikës 5, të kapacittetit Teknik në DT (kontrate pune, libreze pune, librezë
shëndetsore, diplomë ose çertifikatë kualifikimi), pas shqyrtimit e vlerësimit të përputhshmërisë së
dokumenteve të dorëzuar me kërkuar 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 18 persona të kerkuar si ndihmes kuzhinier, te rregullt sipas listepageses
(kodit) jane vetem 6 persona. Konkretisht:

 A. Ti per periudhen Janar-Mars figuron si punetor krahu (9313.02)per periudhen prill-maj shtrues
pllakash(7116.07) , qershor-tetor murator (7112.07), Vetem per muajin Nentor-Dhjetor figuron si
punetor te sherbimeve te ushqimit me kod (5246.01)

 A. D per periudhen Janar-Tetor figuron si shofer me kod (8322.01)Vetem per muajin Nentor-Dhjetor
figuron si punetor te sherbimeve te ushqimit me kod (5246.01)

 Xh. S ka filluar ne date 21 shtator 2018. Nuk ploteson periudhen e kerkuar ne listepagesë.

 F. K per periudhen Janar-Tetor figuron si shofer me kod (8322.01) , per muajin Nentor-Dhjetor
figuron si Sherbyes ne kuzhine me kod (5246.01)

 M. Z per periudhen Janar-Mars figuron si punetor mirembajtes mekanike me kod (8121.05), nga
prill-maj figuron si mekanik per kamione me kod (7231.13), nga qershor-tetor figuron si mekanik
motorresh autobuzesh me kod (7231.10) . Vetem per muajin Nentor-Dhjetor figuron nd/kuzhinier me
kod (9412.02)

 H. M per periudhen Janar-mars figuron si punetor krahu me kod (9313.02), nga prill-maj figuron si
bojaxhi me kod (7118.07) , nga qershor - tetor figuron si bojaxhi me kod (7131.07) , Vetem per
muajin Nentor figuron nd/kuzhinier me kod (9412.02)

 Gj. P per periudhen Janar – Tetor figuron si murator per konstruksione me kod(7112.03), Vetem per
muajin Nentor –Dhjetor figuron nd/kuzhinier me kod (9412.02)

 A. G per periudhen Janar – Tetor figuron si bojaxhi me kod( 7718.07), Vetem per muajin Nentor-
Dhjetor figuron si punetor te sherbimeve te ushqimit me kod (5246.01)

 A. Q per periudhen Janar – Tetor figuron si bojaxhi me kod ( 7718.07), Vetem per muajin Nentor-
Dhjetor figuron si punetor te sherbimeve te ushqimit me kod (5246.01)

 Gj. P per periudhen janar – tetor figuron si saldator me kod (7212.09) ,) Vetem per muajin Nentor-
Dhjetor figuron si punetor te sherbimeve te ushqimit me kod (5246.01)

 N. K per periudhen Janar-Tetor figuron si elektricist me kod (7411.01) ,Vetem per muajin Nentor
figuron si punetor te sherbimeve te ushqimit me kod (5246.01)

 Sh. N ne janar figuron si pastrues (9112.05),shkurt-gusht figuron si drejtues me kodin (1323.01),
shtator si pastrues(9112.05),tetor si drejtor me kodin (1323.01) dhe nentor-dhjetor perseri si
pastures(9112.05).

 R. I figuron per te gjithe periudhen e kerkuar figuron si teknik ndertimi me kod (3119.15).

 B. N figuron si shofer me kod (8322.01) per te gjithe periudhen e kerkuar.

 M. M figuron si guregdhendes me kod (7113)per te gjithe periudhen e kërkuar
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 P. M figuron si per periudhen janar-mars si punetor krahu me kod (9313.02),prill-tetor elektricist
me kodin (7411.01) dhe nentor –dhjetor sherbyes ushqimi me kod (5246.01).

 Z. N figuron nga janar-shtator si punetor mirembajtes me kodin (8121.05),nga tetori-dhjetor si
punonjes sherbimi me kod (5152.04)

 M. F figuron per muajt janar-maj si edukator (3411.03),nga qershori -nentor si asistent ligjor me
kodin (3411.03) dhe vetem per dhjetorin figuron si ndihmes kuzhinier me kodin (9412.02)

 E. K figuron si ekonomist me kodin (2631) per te gjithe periudhen e kerkuar.

Shenim: Te saktë jane vetëm :
1. A. H
2. M. R
3. P. K
4. G. Q
5. E. S
6. A. A

3) BOE: “NELSA” sh.p.k + “LEA Katering” P.F

“1.Anëtari i BOE “NELSA” Shpk nuk përmbush pikën 1 të “Kapacitetit teknik” pasi dokumentacioni i
paraqitur në përmbushje të këtij kriteri nuk plotëson vlerën minimale të kërkuar, (sipas përqindjes së
pjesëmarrjes bazuar në kontratën e bashkëpunimit), pasi kontratat e paraqitura për furnizime me artikuj
të ndryshem ushqimore, etj. nuk konsiderohen si kontrata të ngjashme me objektin e prokurimit.
2.Anëtari i BOE “Lea Katering” pf nuk përmbush pikën 1 të “Kapacitetit teknik” pasi dokumentacioni i
paraqitur në përmbushje të këtij kriteri nuk plotëson vlerën minimale të kërkuar, (sipas përqindjes së
pjesëmarrjes bazuar në kontratën e bashkëpunimit, sepse faturat e paraqitura në përmbushjen e këtij
kriteri nuk konsiderohen si kontrata të ngjashme me objektin e prokurimit.
3.Anëtari i BOE “Nelsa” Shpk nuk përmbush pikën 4 të “Kapacitetit teknik” pasi në bazë të
marrëveshjes së bashkëpunimit mes operatorëve duhej të paraqiste 13.6 punonjës ndërkohë sipas
dokumentacionit që ka paraqitur ka 11 punonjës në total.
4.Duke u bazuar në dokumentet e dorëzuara nga BOE “Nelsa” shpk dhe “Lea Katering” pf, për të
provuar pasjen e numrit të punonjësve të kualifikuar, sipas profesioneve në tabelën e pikës 6, të
kapacittetit Teknik në DT, ekzistencën e tyre në listëpagesat për periudhën e kërkuar janar-dhjetor 2018
dhe pasjen e dokumentacionit përkatës për secilin punonjës sipas pikës 5, të kapacittetit Teknik në DT
(kontrate pune, libreze pune, librezë shëndetsore, diplomë ose çertifikatë kualifikimi), pas shqyrtimit e
vlerësimit të përputhshmërisë së dokumenteve të dorëzuar me kërkuar 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 18 persona të kerkuar si ndihmes
kuzhinier, te rregullt sipas listepageses (kodit) jane vetem 6 persona. Konkretisht:
“NELSA” SHPK

 R. T figuron shofer me kodin (5131.01) per te gjithe periudhen e kerkuar

 Stoli Cili figuron kuzhinier me kodin (5120.02) per te gjithe periudhen e kerkuar nderkohe qe ne
kontrate pune figuron me pozicionin punonjes kuzhine.

 E. B per periudhen janar-shtator figuron jurist me kodin (5230.07) dhe per periudhen tetor –
dhjetor figuron arketar me kodin (2611.03) ne listpagese.

 G. M figuron shofer me kodin (8322) per te gjithe periudhen e kerkuar.

 N. B ne listpagese figuron si drejtues me kodin (1120.10) nderkohe qe ne kontrate pune figuron
me pozicionin ndihmes/kuzhinier

 L. B figuron si kuzhiniere me kodin (5120.07) ne listpagese per te gjithe periudhen por ka ne
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documenta disponon vetem libreze shendetesore

 D. K figuron si jurist me kodin (2611.03) per te gjithe periudhen e kerkuar.

 F. K figuron si kamarier me kodin (5131.01) nga periudha qershor-dhjetor .

Shenim: Kuzhinieri dhe ndihmeskuzhinier me dokumentacion te plote dhe te sakte jane:
1. L. Q – Mercologe
2. Sh. B – Kuzhiniere
3. D. Z–Kuzhiniere

“LEA CATERING” PF

 M. C figuron si beres bazash picash me kodin (7531.01) per te gjithe periudhen e kerkuar

 V. B figuron si pastruese terreni me kodin (9312.01) per te gjithe periudhen e kerkuar .

 E. G figuron si motorist me kodin (7231.15) per te gjithe periudhen e kerkuar

 T. F figuron si kamarier me kodin (5131.01) per te gjithe periudhen e kerkuar dhe dhe mungese
dokumentacioni (vetem Kontrate dhe libreze pune fotokopje)

 B. N figuron si recepsionist me kodin (4222.01) per muajin janar dhe per periudhen nga shkurti-
nentor figuron si agjent udhetimesh me kodin (4224.07).

 A. K ka paraqitur vete librezen e punes si dokument.

 E. S figuron vetem ne listpagesesi recepsioniste me kodin (4226.07).

Shenim: Kuzhinieri dhe ndihmeskuzhinier me dokumentacion te plote dhe te sakte jane:

 P. B – kuzhinier

 L. K –Ndihmes Kuzhinier

 E. H Kuzhinier
4) Arsyet e skualifikimit të ”ALAR FOOD & SERVICE” sh.p.k
6. “Bazuar dokumentacionit të dorëzuar nga ofertuesi për të provuar pasjen e numrit të punonjësve
të kualifikuar, sipas profesioneve në tabelën e pikës 6, të kapacittetit Teknik në DT, ekzistencën e tyre në
listëpagesat për periudhën e kërkuar janar-dhjetor 2018 dhe pasjen e dokumentacionit përkatës për
secilin punonjës sipas pikës 5, të kapacittetit Teknik në DT (kontrate pune, libreze pune, librezë
shëndetsore, diplomë ose çertifikatë kualifikimi), pas shqyrtimit e vlerësimit të përputhshmërisë së
dokumenteve të dorëzuar me kërkuar 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 18 persona të kerkuar si ndihmes kuzhinier/sherbyes gatimi, te rregullt
sipas listepageses (kodit) jane vetem 11 persona. Konkretisht:

 A. K ka filluar ne date 08.12.2018

 A. B ka filluar ne date 08.12.2018

 M. M ka filluar ne date 08.12.2018

 V. Sh kafilluar ne date 12.01.2019

 Y. Z ka filluar ne date 08.12.2018

 M. T ka filluar ne date 08.12.2018
Te sakte jane vetem:

 E. D

 E. B

 M. S

 I.F

 E. M

 T. L

 L. S
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 V. D

 M. M

 E. L

 A. B”

5. Arsyet e skualifikimit të ”Silver” sh.p.k
“Ka paraqitur vetëm formularin e ofertës ekonomike”.

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë se jane identifikuar si operatorë ekonomikë
të suksesshëm:

1) “SHPRESA” Shpk K67917301H
Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Vlera: 56 767 571 (pesëdhjetë e gjashtë milion e shtatëqind e gjashtëdhjetë e shtatë mijë e pesëqind e
shtatëdhjetë e një ) lekë (pa TVSH) (me numra dhe fjalë)

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqiteni pranë organit qendror blerës Agjencia e Blerjeve të Përqendruara,
me adresë: Ministria e Brendshme, Sheshi Skënderbej, nr.3, Tiranë, Tel: 042247865, brenda 5 (pesë)
ditëve nga dita e publikimit të këtij njoftimi, për të lidhur draft marrëveshjen.

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 18.02.2019

Ankesa: Po

ka marrë përgjigje në datë 01.03.2019

TITULLARI I ORGANIT QENDROR BLERËS

DREJTOR I PËRGJITHSHËM

Edlira NAQELLARI
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