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1

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT

Për: NELSA shpk, me adresë: Lagjja Qesarak, Rruga Tirane-Dajt, Zona kadastrale 2460, me

Nr.pasurie 199/32, Hyrja 1, Dajt, Tiranë.

Procedura e prokurimit: Procedure e Hapur

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-34122-08-22-2019

Përshkrim i shkurtër i kontratës:

1 Fondi limit 11,306,380 (njëmbëdhjetë milion e treqind e gjashtë mijë e treqind e tetëdhjetë)

lekë pa tvsh.

2. Burimi i Financimit Granti dhe të ardhurat e Bashkisë Kavajë

3. Objekti i kontratës/marrëveshjes kuadër ‘‘Furnizimi me ushqime për kopshte, çerdhe,

Konvikti i Arsimit Profesional dhe PAK-u. ²

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

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

1. DOGEL shpk, Nipt-i K59418208E 9,501,503 (nëntë milion e pesëqind e një mijë e

pesëqind e tre) lekë pa tvsh

2. NELSA shpk, Nipt-i J71601012S, vlera 9,703,513 (nëntë milion e shtatëqind e tre mijë e

pesëqind e trembëdhjetë) lekë pa tvsh

3. NIKA shpk, Nipt-i J74818826S, vlera 9,822,376 (nëntë milion e tetëqind e njëzet e dy mijë

e treqind e shtatëdhjetë e gjashtë) lekë pa tvsh

4. GERTI-1987 shpk, Nipt-i L27606201D, vlera 9,990,933 (nëntë milion e nëntëqind e

nëntëdhjetë mijë e nëntëqind e tridhjetë e tre) lekë pa tvsh

5. ERDIS shpk, Nipt-i K71804011J, vlera 10,133,331 (dhjetë milion e njëqind e tridhjetë e tre

mijë e treqind e tridhjetë e një) lekë pa tvsh

6. KADRA shpk, Nipt-i K31321008J, vlera 11,106,391 (njëmbedhjetë milion e njëqind e

gjashtë mijë e treqind e nëntëdhjetë e një) lekë pa tvsh

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

1. DOGEL shpk, Nipt-i K59418208E, për arsye se vërtetimi i OSHEE i paraqitur nuk është

lëshuar për shoqërinë Dogel shpk.
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* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë NELSA shpk, se oferta e paraqitur me

një vlerë të përgjithshme prej 9,703,513 (nëntë milion e shtatëqind e tre mijë e pesëqind e

trembëdhjetë) lekë pa tvsh, është identifikuar si oferta e suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Bashkisë Kavajë sigurimin e kontratës, siç

parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 5 (pesë) ditëve nga dita e marrjes/publikimit të

këtij njoftimi.

Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do të

zbatohen dispozitat që parashikohen në nenin 58 të Ligjit nr.9643 datë 20.11.2006 “Për prokurimin

publik”, i ndryshuar.

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 24.09.2019

Ankesa: Ka patur ankese nga operatori ekonomik DOGEL sh.p.k me shkresën nr.3312 Prot. datë

30.09.2019.

(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë 03.10.2019

Konceptoi

Eduart Aliu

Kryetari

Redjan KRALI


