
Shtojca 13

[ Shtojcë për tu plotësuar nga Autoriteti Kontraktor]

FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT

[Data] 07.01.2019

Për: [EGLENTI SHPK Tirane & MC Catering, Seli/Zyra Qendrore: Njesia Bashkiake Nr. 2,
Rruga "Budi", Pallati shoqerise "Rogerd", Njesia Nr. 33)

Procedura e prokurimit: Kerkese per Propozim(prokurim elektronik)

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-97344-12-07-2018

Përshkrim i shkurtër i kontratës: [Blerje Ushqime per vitin 2019]

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

Njoftojme se ka qenë pjesëmarrës në kete procedurë këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara:

1. EGLENTI SHPK Tirane Seli/Zyra Qendrore: Njesia Bashkiake Nr. 2, Rruga "Budi",
Pallati shoqerise "Rogerd", Njesia Nr. 33
Nipt L28405201R &
MC CATERING me nr NIPTI K72218022 J.

Vlera: 4,906,630 (kater miljone e nenteqinde e gjashte mije e gjashteqinde e tridhjete) lek
pa TVSH

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë [BOE, EGLENTI sh.p.k ,me
adrese Njesia Bashkiake nr 2”Rruga Labinoti” pall 4,shkalla 5,kati2,ap 4. Tirane, &
M.C. CATERING sh.p.k ,me adrese Njesia Bashkiake nr 2”Rruga Budi” pall I
shoqerise ‘Rogerd’ , Tirane] se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej
[4,906,630 (kater miljone e nenteqinde e gjashte mije e gjashteqinde e tridhjete) lek pa
TVSH lek pa TVSH]/pikët totale të marra eshtë identifikuar si oferta e suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë [ Spitalit Rajonal Omer Nishani Gjirokaster]
sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 5 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 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 : 07.01.2019

Ankesa: ka ose jo: JO

(nëse ka) ka marrë përgjigje në date.

TITULLAR I AUTORITETIT KONTRAKTOR

SOKOL FERUNI


