
FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT

[03/04/2018]

Për:MC CATERING “ sh p k

TIRANE Njesia bashkiake nr 2, rruga Labinoti, pallati 4, shk 5, kati 2, apartamenti 4.

Procedura e prokurimit: Kerkese per propozime

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-49462-02-20-2018

Përshkrim i shkurtër i kontratës: Blerje ushqime, bylmet, mish per DSHS Kruje, lot 1, blerje
ushqime te ndryshme

Publikime të mëparshme : Buletini i Njoftimeve Publike [Data 26/08/2018] [Numri 8]

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  çmimi më i ulët X

Fondi limit në total: 1.200.000(nje milion e dyqind mije) leke pa TVSH, financuar nga
Buxheti i Shtetit, te zhvilluar me mjete elektronike i ndare ne lote si vijon :

1. Blerje ushqime te ndryshme, me fond limit 355.750(treqind e pesedhjete e pese mije e
shtateqind e pesedhjete) leke pa TVSH

2. Blerje mish vici, me fond limit 432.250 (katerqind e tridhjete e dy mije e dyqind e
pesedhjete) leke pa TVSH

3.Blerje bylmet dhe veze, me fond limit 412.000 (katerqind e dymbedhjete mije) leke pa TVSH

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

 Per lotin e pare Blerje artikuj ushqimor

1. EGLENTI sh p k L28405201R

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Vlera 355.150 (treqind e pesedhjete e pese mije e njeqind e pesedhjete) leke pa tvsh

(me numra dhe fjalë)

2. MC CATERING sh p k K72218022J

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Vlera 294.700 (dyqind e nentedhjete e kater mije e shtateqind) leke pa tvsh

(me numra dhe fjalë)

3. NELSA sh p k J71601012S

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Vlera 325.150 (treqind e njezet e pese mije e njeqind e pesedhjete) leke pa tvsh

(me numra dhe fjalë)

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm: ska

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme:



______________________________________________________________________________

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmëMC CATERING “ sh p k [TIRANE
Njesia bashkiake nr 2, rruga Labinoti, pallati 4, shk 5, kati 2, apartamenti 4] se oferta e
paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej 294.700 (dyqind e nentedhjete e kater mije e
shtateqind) leke pa tvsh është identifikuar si oferta e suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Drejtorise se Sherbimit Spitalor Kruje sigurimin e
kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda njezet ditëve nga dita e
marrjes/publikimit të këtij njoftimi.

Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, kontrata do
t’i akordohet ofertuesit vijues në klasifikimin përfundimtar, oferta e të cilit është dorëzuar me një
vlerë të përgjithshme prej 325.150 (treqind e njezet e pese mije e njeqind e pesedhjete) leke
pa tvsh, 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 : 26/03/2018

Ankesa: ka ose jo_______JO_______

TITULLARI AUTORITETIT KONTRAKTOR

ARBER KURTAJ


