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R E P U B L I K A E S H Q I P E R IS Ë

MINISTRIA E SHËNDETËSISË DHE MBROJTJES SOCIALE
DREJTORIA E SPITALIT RAJONAL FIER

nr.____prot Fier me
___/___/2018

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT
Fier me 12.04.2018

Për: “M.B. Kurti”/Sinani Trading sh.p.k Lushnje, me Nr. Nipti J64103483H, me adrese Lagja “Xhevdet
Nepravishta“, Rr.“Iljaz Ahmeti“, magazine nje kateshe, prane fabrikes se qumeshtit Lushnje.

* * *

Procedura e prokurimit: “Kerkese per Propozim”, “Blerje ushqime per nevoja spitalore”

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-54483-03-07-2018

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Blerje ushqime per nevoja spitalore” me fond limit : 5 161 528.74
(pese milion e njeqind e gjashtedhjete e nje mije e peseqind e njezete e tete pike shtatedhjete e kater) leke
pa TVSH .

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike 12.03.2018, Numri 10

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

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

1. “M.B. Kurti”/Sinani Trading sh.p.k Lushnje NIPT J64103483H

Vlera: 4 200 000 (kater milion e dyqind mije) leke pa T.V.SH dhe 5 040 000 (pese million e dyzete mije)
leke me TVSH

2. “Klarida Semanjaku” p.f Fier, NIPT K32810428J
Vlera: 4 969 680 (kater milion e nenteqind e gjashtedhjete e nente mije e gjashteqind e tetedhjete) leke pa
T.V.SH dhe 5 963 616 (pese million e nenteqind e gjashtedhjete e tre mije e gjashteqind e
gjashtembedhjete) leke me TVSH

3. “Lel”, shpk Tirane NIPT
K81917006T

Vlera: 3 985 930 (tre milion e nenteqind e tetedhjete e pese mije e nenteqind e tridhjete) leke pa T.V.SH
dhe 4 783 116 (kater million e shtateqind e tetedhjete e tre mije e njeqind e gjashtembedhjete) leke me
TVSH

4. “Nelsa” sh.p.k Tirane NIPT J71601012S
Vlera: 4 550 800 (kater milion e peseqind e pesedhjete mije e teteqind) leke pa T.V.SH dhe 5 460 960
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(pese million e katerqind e gjashtedhjete mije e nenteqind e gjashtedhjete) leke me TVSH

5. “Erdis ” sh.p.k Tirane Nipt K71804011J

Vlera: 4 454 240 (kater milion e katerqind e pesedhjete e kater mije e dyqind e dyzete) leke pa T.V.SH
dhe 5 345 088 (pese million e treqind e dyzete e pese mije e tetedhjete e tete) leke me TVSH

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

1. “Lel”, shpk Tirane NIPT K81917006T

Vlera: 3 985 930 (tre milion e nenteqind e tetedhjete e pese mije e nenteqind e tridhjete) leke pa T.V.SH
dhe 4 783 116 (kater million e shtateqind e tetedhjete e tre mije e njeqind e gjashtembedhjete) leke me
TVSH

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme:
Operatori ekonomik “Lel”, shpk Tirane nuk ka paraqitur raportet e auditimit per certifikatat HACCP,
ISO 22000:2005 , ISO 9001:2015 (Kriter ky i percaktuar ne DST Shtojca 8 “Kriteret e veçanta të
kualifikimit” nen titullin ”Për kapacitetin teknik” pika 2.3.3)

Per arsyen e siperpermendur operatori ekonomik “Lel” sh.p.k Tirane eshte skualifikuar nga procedura
e prokurimit publik “Kerkese per Propozim” me object “Blerje ushqime per nevoja spitalore”

2. “Nelsa” sh.p.k Tirane NIPT J71601012S
Vlera: 4 550 800 (kater milion e peseqind e pesedhjete mije e teteqind) leke pa T.V.SH dhe 5 460 960
(pese million e katerqind e gjashtedhjete mije e nenteqind e gjashtedhjete) leke me TVSH

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme:

Operatori ekonomik “Nelsa”, shpk Tirane nuk ka paraqitur raportet e auditimit per certifikatat haccp, iso
22000:2005 , iso 9001:2015 (Kriter ky i percaktuar ne DST Shtojca 8 “Kriteret e veçanta të kualifikimit”
nen titullin ”Për kapacitetin teknik” pika 2.3.3)

Operatori ekonomik “Nelsa” sh.p.k Tirane, nuk ka paraqitur vertetim leshuar nga AKU qe thertorja eshte
ne aktivitet (Kriter ky i percaktuar ne DST Shtojca 8 “Kriteret e veçanta të kualifikimit” nen titullin ”Për
kapacitetin teknik” pika 2.3.5 germa d)

Per arsyet e siperpermendura operatori ekonomik “Nelsa” sh.p.k Tirane eshte skualifikuar nga
procedura e prokurimit publik “Kerkese per Propozim” me object “Blerje ushqime per nevoja
spitalore”

3. “Erdis ” sh.p.k Tirane Nipt K71804011J

Vlera: 4 454 240 (kater milion e katerqind e pesedhjete e kater mije e dyqind e dyzete) leke pa T.V.SH
dhe 5 345 088 (pese million e treqind e dyzete e pese mije e tetedhjete e tete) leke me TVSH

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme:

Operatori ekonomik “Erdis”, shpk Tirane nuk ka paraqitur raportet e auditimit per certifikatat haccp, iso
22000:2005 , iso 9001:2015 (Kriter ky i percaktuar ne DST Shtojca 8 “Kriteret e veçanta të kualifikimit”
nen titullin ”Për kapacitetin teknik” pika 2.3.3)

Operatori ekonomik “Erdis” sh.p.k Tirane, nuk ka paraqitur vertetim leshuar nga AKU qe thertorja eshte
ne aktivitet (Kriter ky i percaktuar ne DST Shtojca 8 “Kriteret e veçanta të kualifikimit” nen titullin ”Për
kapacitetin teknik” pika 2.3.5 germa d)
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Per arsyet e siperpermendura operatori ekonomik “Erdis” sh.p.k Tirane eshte skualifikuar nga
procedura e prokurimit publik “Kerkese per Propozim” me object “Blerje ushqime per nevoja
spitalore”

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë “M.B. Kurti”/Sinani Trading, me
nr. Nipti J64103483H, me adrese Lagja “Xhevdet Nepravishta“, Rr.“Iljaz Ahmeti“, magazine nje
kateshe, prane fabrikes se qumeshtit Lushnje, se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej
4 200 000 (kater milion e dyqind mije) leke pa T.V.SH dhe 5 040 000 (pese million e dyzete mije)
leke me TVSH është identifikuar si oferta e suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Spitali Rajonal Fier, Lagja “1 Maj”, rruga “Ivalidet e
Luftes”,Tel/Fax 0342 22761 sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda
10 (dhjete) 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 [vlera përkatëse e shprehur në fjalë dhe shifra], 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 03.04.2018

Ankesa: Nuk Ka

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR

Nevila SHUKE
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