
AGJENCIA E BLERJEVE TË PËRQENDRUARA

Nr. ____ Prot Tiranë, më ___.___2020

FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORËVE EKONOMIKË TË SUKSESSHËM
NË MARRËVESHJEN KUADËR

Datë: 25.03.2020

Për: “SORI-AL” SHPK
Adresa: Rruga “Beqir Luga”, Pallati Nr. 3, Tiranë.

* * *
Procedura e prokurimit: “Procedurë e hapur”
Numri i referencës: REF-45458-12-03-2019.

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Shërbim gatimi dhe shpërndarje ushqimi për Spitalin Psikiatrik
“Ali Mihali” Vlorë”, Procedurë e hapur- Prokurim Elektronik, Marrëveshje kuadër me një
operator ekonomik, ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara, me fond të përgjithshëm:
166,856,450.4 (njëqind e gjashtëdhjetë e gjashtë milion e tetëqind e pesëdhjetë e gjashtë mijë e
katërqind e pesëdhjetë pikë katër) lekë pa TVSH.

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

Publikime të mëparshme ( jo ): Buletini i Njoftimeve Publike data 10.12.2019, Nr. 49.
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) “DION-AL” SHPK K67917301H
Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it
Vlera: 166.021.272 (njëqind e gjashtëdhjetë e gjashtë milion e njëzet e njëmijë e dyqind e

shtatëdhjetë e dy)lekë (pa TVSH)
(me numra dhe fjalë)

2) BOE “NIKA” Shpk +“SHABANI 2002”Shpk J76705047U+K46530201E
Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it
Vlera: 130.086.292 (njëqind e tridhjetë milion e tetëdhjetë e gjashtëmijë e dyqind e

nëntëdhjetë e dy) lekë (pa TVSH)
(me numra dhe fjalë)



3) “SORI-AL” Shpk K31510059D
Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it
Vlera: 166.021.272 (njëqind e gjashtëdhjetë e gjashtë milion e njëzet e njëmijë e dyqind e

shtatëdhjetë e dy) lekë (pa TVSH)
(me numra dhe fjalë).

Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhtëm:

Arsyet e skualifikimit për BOE “NIKA” Shpk + “SHABANI 2002” Shpk

 Anëtari i bashkimit të operatorëve ekonomik “NIKA” SHPK nuk përmbush pikën 1 të
kapacitetit teknik pasi nga dokumentacioni i paraqitur nuk plotësohet vlera minimale prej 40
% për furnizimet e ngjashme të realizuara gjatë tre viteve të fundit.

* * *

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

Operatori Ekonomik “SORI-AL” SHPK, me nr. NIPT K31510059D, me ofertë ekonomike
166.021.272 (njëqind e gjashtëdhjetë e gjashtë milion e njëzet e njëmijë e dyqind e shtatëdhjetë e
dy) lekë (pa TVSH), me adresë: Rruga “Beqir Luga”, Pallati Nr. 3, 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 15.01.2020

Ankesa: PO

Kthyer përgjigje: Vendimi i KSHA nr. 109/2 date 29.01.2020, Vendimi i KPP nr. 111/1 datë
19.03.2020.

TITULLARI I ORGANIT QENDROR BLERËS
DREJTOR I PËRGJITHSHËM


