
 

     

MINISTRIA E BRENDSHME 

                      AGJENCIA E BLERJEVE TË PËRQENDRUARA 

 

                                                       

FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORËVE EKONOMIKË TË SUKSESSHËM 

NË MARRËVESHJEN KUADËR 

[Data: 13.07.2020] 

 

Për: BOE “Olta SHARRA” PF dhe “DION-AL” SHPK 

Adresa e Olta SHARRA” PF:   ELBASAN, Lagjja Haxhias, rruga Ismail Zyma, zona kadastrale 

8525, objekti me numer pasurie A. 

Adresa e “DION-AL” SHPK: LEZHE, Rruga Luigj Gurakuqi, Materniteti, Lezhe, kati i I (parë). 

 

* * * 

Proçedura e prokurimit: “Procedurë e hapur mbi kufirin e lartë monetar”- Shërbime  

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-50034-02-11-2020 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: Marrëveshje kuadër me një operator ekonomik, ku të gjitha 

kushtet janë të përcaktuara me objekt: “Shërbim gatimi dhe shpërndarje ushqimi (katering) 

për Sadik Dinçi” Elbasan dhe qendrat në varësi të tij”, me fond të përgjithshëm të marrëveshjes 

kuadër: 268.475.020 (dyqind e gjashtëdhjetë e tetë milion e katëqind e shtatëdhjetë pesë mijë 

e njëzetë) lekë pa TVSH dhe me afat kohor për ekzekutimin: duke filluar nga  data e lidhjes së 

kontratës/kontratave sipas kërkesës se Autoritetit Kontraktor, brenda afatit 4 (katër) vite të lidhjes 

së Marrëveshjes Kuadër. 

 

Publikime të mëparshme (jo): Buletini i Njoftimeve Publike 17.02.2020, Nr.6. 

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) “KEVIN KONSTRUKSION” SHPK    K71401004W 

        Emri i plotë i shoqërisë                numri i NIPT-it    

  Vlera: 0 (zero) lekë (pa TVSH)  

(me numra dhe fjalë) 

 

2)  BOE “Olta SHARRA” PF dhe “DION-AL” SHPK L32517203Q, K67917301H 

        Emri i plotë i shoqërisë                numri i NIPT-it    

  Vlera: 268,374,280 (dyqind e gjashtëdhjetë e tetë milion e treqind e shtatëdhjetë e katër mijë 

e dyqind e tetëdhjetë) lekë (pa TVSH)  

(me numra dhe fjalë) 

 

3)  “SORI-AL” SHPK                 K31510059D 

        Emri i plotë i shoqërisë                numri i NIPT-it    



  Vlera: 255,040,508.80 ( dyqind e pesëdhjetë e pesë milion e dyzet mijë e pesëqind e tetë pike 

tetëdhjetë) lekë (pa TVSH)  

(me numra dhe fjalë) 

 

Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhtëm: 

1) “KEVIN KONSTRUKSION” SHPK    K71401004W 

         Emri i plotë i shoqërisë               numri i NIPT-it   

 

2)  “SORI-AL” SHPK                 K31510059D 

        Emri i plotë i shoqërisë                numri i NIPT-it  

  

1. Arsyeja e skualifikimit të operatorit ekonomik “KEVIN KONSTRUKSION” SHPK; 

 

 Operatori ekonomik nuk ka paraqitur ofertë ekonomike si dhe asnjë prej dokumenteve të kërkuara 

në DT. 

 

2. Arsyeja e skualifikimit të operatorit ekonomik “SORI-AL” SHPK; 

 “Në zbatim të Vendimit nr. 210/2020 me datë 17.06.2020 të Komisionit të Prokurimit Publik” 

 

* * * 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë se është  identifikuar si operatorë 

ekonomik i suksesshëm: 

 

1) BOE “Olta SHARRA” PF dhe “DION-AL” SHPK L32517203Q, K67917301H 

        Emri i plotë i shoqërisë                numri i NIPT-it    

Vlera: 268,374,280 (dyqind e gjashtëdhjetë e tetë milion e treqind e shtatëdhjetë e katër mijë e 

dyqind e tetëdhjetë) lekë (pa TVSH)  

 

 

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 marrëveshjen 

kuadër. 

 

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 05.05.2020 

Ankesa: Po. 

Marrë përgjigje: vendim i  KSHA-së me nr. 745/2 date 18.05.2020; Vendim i Komisionit të 

Prokurimit Publik nr.210/2020 me datë 17.06.2020 protokolluar në ABP datë 22.06.2020 nr 

1155prot. 

Njoftimi i Klasifikimit pas rivlerësimit është bërë në datë 22.06.2020 

Ankesa në lidhje me rivlerësimin : Jo 

 

 

TITULLARI I ORGANIT QENDROR BLERËS 

 

DREJTOR I PËRGJITHSHËM 


