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NJOFTIME FITUESI ME NEGOCIIM 

PA PUBLIKIM 
 
 

 

SPITALI UNIVERSITAR “SHEFQET NDROQI”  
FORMULARI I NJOFTIMIT TË  FITUESIT 

 

Tiranë, më 22.01.2019.     

Drejtuar:  Operatorin Ekonomik “Sori-al“ sh.p.k.    Adr.: Rr. “Beqir Luga”,  Pall. Nr.3, Hr.1 

Tiranë.  

 

Proçedura e prokurimit: Proçedurë me Negocim pa shpallje paraprake.  

 

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-04476-01-21-2019.  

 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Për Shërbimin Gatim dhe Shpërndarja e Ushqimit (Katering) 

në pavionet e Spitalit Universitar “Shefqet Ndroqi”, Tiranë”, me Proçedurën “Me negocim, 

pa shpallje paraprake të Njoftimit të Kontratës”, nisur nga data e lidhjes së kontratës  me 

përfundim në  përfundimin e proçedurës së Prokurimit nga Agjencia e Blerjeve të 

Përqëndruara, por jo më shumë se 3 muaj nga data e lidhjes së Kontratës, me fond Limit total: 

9,871,216.20 (nëntëmilion e tetëqind e shtatëdhjetë e njëmijë e dyqind e gjashtëmbëdhjetë pikë 

njëzet) lekë pa TVSH, e zhvilluar më datë 22.01.2019.   

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

 

Njoftojme se, për këtë Proçedure Prokurimi kanë qenë pjesëmarrës vetëm ky ofertues me vlerën 

përkatëse të ofruar:  

 

1.” Sori-al” sh.p.k.                                                                                        Nipt-K31510059D 

  

Vlera: 9,831,742.20 (nëntëmilion e tetëqind e tridhjetë e njëmijë e shtatëqind e dyzet e dy pikë 

njëzet) lekë pa TVSH.  

 

U kualifikua për këtë proçedurë prokurimi:  

 

1.”Sori-al” sh.p.k.                                                                                          Nipt-K31510059D 

  

Vlera: 9,831,742.20 (nëntëmilion e tetëqind e tridhjetë e njëmijë e shtatëqind e dyzet e dy pikë 

njëzet) lekë pa TVSH- pasi i plotësonte të gjitha kriteret e përcaktuara në DST.      
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Duke iu referuar proçedurës së lartpërmendur, informojmë shoqërinë “Sori-Al” sh.p.k. se oferta e 

paraqitur, me një vlerë të përgjithshme: 9,831,742.20 (nëntëmilion e tetëqind e tridhjetë e njëmijë e 

shtatëqind e dyzet e dy pikë njëzet) lekë pa TVSH është identifikuar si oferta e suksesshme.  

 

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Spitalit Universitar “Shefqet Ndroqi”me adresë Rruga 

“Shefqet Ndroqi”, Tiranë, sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 

5 ditëve nga dita e marrjes/publikimit së 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 ose/dhe nëse është paraqitur nga Operatori 

Ekonomik), 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: 22.01.2019.   

 

 

BASHKIA BULQIZE 
FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT  

 

Per : Firmen ” EGLAND” sh.p.k  

 

Procedura e prokurimit: “ME NEGOCIIM PA SHPALLJE PARAPRAKE TË NJOFTIMIT 

TË KONTRATËS” , Prokurim Publik me Mjete Elektronike”  

 

Ref:  REF- 04681-01-22-2019 

 

Objekti i prokurimit:   Nderyrje emergjente per pastrimin e disa akseve te rrugeve rrurale nga Bora 

 

Fondi Limit: 1 496 500  (nje miljon e katerqind e nentedhjete e gjashte mije e peseqind) leke pa 

TVSH. 

 

Burimi i financimit: Grand  

 

Hapja e ofertave u be me 23.01.2019 ,ora 15:00 

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  çmimi më i ulët  x 

 

Njoftojmë se, ka qënë pjesëmarrës në procedurë ky ofertues me vleren përkatëse të ofruara: 

 

1. ” EGLAND” sh.p.k me  nr Nipti J96829419D  me vlere te ofruar 1 476 000 pa TVSH 

 

U kualifikua ofertuesi i meposhtem: 

 

1.” EGLAND” sh.p.k me  nr Nipti J96829419D  me vlere te ofruar 1 476 000 PA TVSH. 

Per dokumentacion te rregullt ligjor,tekniko-financiar 
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