
BASHKIA GJIROKASTËR

Nr ________Prot Gjirokastër më
___/___/2020

FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT

Data .09.03.2020

Për: “OE M.C.CATERING me NIPT K72218022J me adrese Tirane rruga Pjeter Budi ndertesa 29

hyrja 3 ap.14 njesia administrative Nr 2.

Procedura e prokurimit: Tender i hapur (mallra)

Numri i referencës së procedurës: Ref:47155-01-08-2020

Numri i referencës së procedurës/ Lotin 6 Buke: Ref:47168-01-08-2020

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Blerje ushqimesh per kopshtet, çerdhen dhe konviktin per

vitin 2020 e ndare ne 6 Lote”

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [13.01.2020] [01]

Njoftojmë se, kanë qënë pjesëmarrës në procedurë këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara:

1. OE Gezim Sino me NIPT K42611783G.Vlera e ofruar e ofertes eshte 959.959 (nenteqind e

pesedhjete e nente mije e nenteqind e pesedhjete e nente) leke pa tvsh

2. OE M.C.CATERING me NIPT K72218022J.Vlera e ofruar e ofertes eshte 906.901 (nenteqind e

gjashte mije e nenteqind e nje) leke pa tvsh

3. OE Lorenc Sino me NIPT K42611756J.Vlera e ofruar e ofertes eshte 955.828 (nenteqind e

pesedhjete e pese mije e teteqind e njezet e tete) leke pa tvsh

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

1. OE Gezim Sino me NIPT K42611783G

Përkatesisht për arsyet e mëposhtme:

1. OE Gezim Sino me NIPT K42611783G.Vlera e ofruar e ofertes eshte 959.959 (nenteqind e

pesedhjete e nente mije e nenteqind e pesedhjete e nente) leke pa tvsh. Nga shqyrtimi dhe

kontrolli i dokumenteve administrative-ligjor teknike, ekonomike e financiare te paraqitura,



rezultoi se ky operator ekonomik kishte mangesi te kriteret e vecanta te kualifikimit te

percaktuara ne DST si me poshte:

 Mungon pune të ngjashme në një vlerë jo më të ulët se 25% e Fondit Limit kerkuar ne

piken nr.2.3 Për kapacitetin teknik, Loti nr.6

 Per arsyet e mesiperme, mbeshtetur ne nenin 53 te ligjit 9643 date 20.11.2006 “Per

prokurimin publik , te ndryshuar, Operatori ekonomik “Gezim Sino” skualifikohet

***

1. Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë OE M.C.CATERING me NIPT

K72218022J me adrese Tirane rruga Pjeter Budi ndertesa 29 hyrja 3 ap.14 njesia

administrative Nr 2., se oferta e paraqitur nga ana juaj 906.901 (nenteqind e gjashte mije e

nenteqind e nje) leke pa tvsh dhe 1.088.281,2 (nje million e tetedhjete e tete mije e dyqind e

tetedhjtete e nje presje nje ) leke me tvsh, është identifikuar si oferta e suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë [Bashkise Gjirokaster Sheshi i Çercizit] sigurimin e
kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 30 diteve nga dita e
marrjes/publikimit të 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) dhe 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 27.02.2020

Ankesa: ka ose jo:Nuk ka patur

(nëse ka) ka marrë përgjigje Nuk ka patur

ZYRTARI I AUTORIZUAR I AUTORITETIT KONTRAKTOR

ÇLIRIM PUTO




