
MINISTRIA E BRENDSHME

AGJENCIA E BLERJEVE TË PËRQENDRUARA

Nr. _____Prot. Tiranë, më ____.____
2018

FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT

Për: Operatorin ekonomik “SORI-AL” SHPK me adresë: Rruga “Beqir Luga”, Pallati Nr. 3,
Shk. 1/1, Tiranë.

Procedura e prokurimit: “Procedurë e hapur”

Numri i referencës së procedurës: REF-48682-02-16-2018

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Shërbimi i gatimit dhe shpërndarjes se ushqimit (Katering) për
Spitalin Universitar të Traumës”.

Afatet e lëvrimit: Për një periudhe 3 (tre) vjeçare nga data e lidhjes së kontratës.

Publikime të mëparshme: po Buletini i Njoftimeve Publike Nr. 8 datë 26 Shkurt 2018

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  çmimi më i ulët X oferta ekonomikisht më e favorshme  

Njoftojmë se, kane qenë pjesëmarrës në procedurë këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara:

1. Bashkimi i Operatorëve Ekonomikë “NIKA” SHPK me NIPT J76705047U dhe “DAJTI

PARK 2007” SHPK me NIPT K11507003S me ofertë ekonomike 108,636,691 (njëqind e

tetë milion e gjashtëqind e tridhjetë e gjashtë mijë e gjashtëqind e nëntëdhjetë e një) lekë,

vlera pa TVSH.

2. “Bashkimi i Operatorëve Ekonomikë “ALAR FOOD&SERVICE” SHPK me NIPT

L51808027O dhe “SERENISSIMA RISTORACIONE” SPA me no.01617950249 me ofertë

ekonomike 113,267,057.65 (njëqind e trembëdhjetë milion e dyqind e gjashtëdhjetë e shtatë

mijë e pesëdhjetë e shtatë pikë gjashtëdhjetë e pesë) lekë, vlera pa TVSH.

3. Operatori ekonomik “ SORI -AL” SHPK me NIPT K31510059D, me ofertë ekonomike

133,680,083.68 (njëqind e tridhjetë e tre milion e gjashtëqind e tetëdhjetë mijë e tetëdhjetë e



tre pikë gjashtëdhjetë e tetë) lekë , vlera pa TVSH.

4. Operatori ekonomik “SILVER” SHPK me ofertë ekonomike 0 (zero) lekë

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

1- “Bashkimi i Operatorëve Ekonomikë “ALAR FOOD&SERVICE” SHPK me NIPT
L51808027O dhe “SERENISSIMA RISTORACIONE” SPA me no.01617950249 me ofertë
ekonomike 113,267,057.65 (njëqind e trembëdhjetë milion e dyqind e gjashtëdhjetë e shtatë
mijë e pesëdhjetë e shtatë pikë gjashtëdhjetë e pesë) lekë, vlera pa TVSH.
Arsyeja për s’kualifikim: Në zbatim të Vendimit të KPP-së nr.427/2018 datë 25.06.2018
dhe Vendimit të KPP-së nr. 427/3/2018 datë 23.08.2018.

2- Bashkimi i Operatorëve Ekonomikë “NIKA” SHPK me NIPT J76705047 dhe “DAJTI
PARK 2007” SHPK me NIPT K11507003S me ofertë ekonomike 108,636,691 (njëqind e
tetë milion e gjashtëqind e tridhjetë e gjashtë mijë e gjashtëqind e nëntëdhjetë e një) lekë,
vlera pa TVSH.
Arsyeja për s’kualifikim: Në zbatim të Vendimit të KPP-së nr.427/2018 datë 25.06.2018
dhe Vendimit të KPP-së nr. 427/3/2018 datë 23.08.2018.

3- Operatori ekonomik “SILVER” SHPK me ofertë ekonomike 0 (zero) lekë. Ky operator
ekonomik nuk ka paraqitur asnjë prej dokumenteve të kërkuara në dokumentet e tenderit.

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë “SORI-AL” shpk, me adresë: Rruga
“Beqir Luga”, Pallati Nr. 3, Shk. 1/1, Tiranë, se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme
prej 133,680,083.68 (njëqind e tridhjetë e tre milion e gjashtëqind e tetëdhjetë mijë e tetëdhjetë
e tre pikë gjashtëdhjetë e tetë) Lekë pa TVSH është identifikuar si oferta e suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë autoritetit kontraktor, Spitalit Universitar të
Traumës, sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentet e tenderit, menjëherë nga dita e
marrjes/publikimit të këtij njoftimi.

Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do të
konfiskohet sigurimi i ofertës suaj (nëse është kërkuar) dhe kontrata do të anulohet, siç
parashikohet në nenin 58 të Ligjit nr.9643 datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar.

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 29.03.2018

Ankesa: po.

Njoftimi i Klasifikimit pas rivlerësimit është bërë në datë 31.08.2018

Ankesa: po.


