
Adresa:Rruga Sali Butka, Nj;Ad.Nr7, pranë Ish Nesharakut,Tiranë. Tel: 0682811787

QENDRA SOCIALE “TË QËNDROJMË SË BASHKU”

FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT

Tiranë ,më 13.05.2020

Për: NELSA“ SHPK , NIPT: J71601012S

me adrese Tirane Dajt ,Lagjja Qesarak ,Rruga Tirane –Dajt

Procedura e prokurimit: “Marrëveshje-Kuadër –me një operator ekonomik ku te gjitha kushtet
jane te percaktuara”

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-47356-01-13-2020

Përshkrim i shkurtër i kontratës: Furnizim dhe shërbime me ushqim (katering) për mensën e
Qendrës Sociale për vitin 2020 me fond limit 4.849.167 (katër milion e tetëqind e dyzet e nëntë
mijë e gjashtëdhjetë e shtatë) lekë pa tvsh për 253 ditë.

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. ”NELSA” shpk J71601012S

Vlera 4.646.851 (Katër milion e gjashtëqind e dyzet e gjashtë mijë e tetëqind e
pesëdhjetë e një) lekë Pa TVSH

2.“ BOE “4S shpk & Dajti Park” shpk. L64425401K

Vlera 3.683.680 (Tre milion e gjashtëqind e tetëdhjetê e tre mijë e gjashtëqind e tetëdhjetë
) lekë Pa TVSH

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

1. B.O.E “4S” shpk & “Dajti Park” shpk, mbas shqyrtimit të ankesës në KPP nga Operatori
Ekonomik Nelsa shpk, është skualifikuar me Vendimin 131/2020 datë 09.04.2020 pika 2
të K.P.P-së.

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë:“ NELSA“ SHPK, NIPT:J71601012S



Adresa:Rruga Sali Butka, Nj;Ad.Nr7, pranë Ish Nesharakut,Tiranë. Tel: 0682811787

me adrese Tirane Dajt ,Lagjja Qesarak ,Rruga Tirane –Dajt oferta e paraqitur, me një vlerë të
përgjithshme 4.646.851 (Katër milion e gjashtëqind e dyzet e gjashtë mijë e tetëqind e
pesëdhjetë e një) lekë Pa TVSH është identifikuar si oferta me ulet dhe me e suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Qendrës Sociale” Të Qëndrojmë së Bashku”
sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 2 ditëve, 15.05.2020 ora
12:00 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, 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 21.04.2020

Ankesa: Ka ose jo Po

Kanë marrê përgjigje

Mbas shqyrtimit të ankesës në KPP nga Operatori Ekonomik Nelsa shpk, është skualifikuar me
Vendimin 131/2020 datë 09.04.2020 pika 2 të K.P.P-së B.O.E “4S” shpk & “Dajti Park” shpk .

Titullari i Autoritetit Kontraktor

Mimoza Agalliu


