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FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT

Për: DAJTI PARK 2007

Procedura e prokurimit: Kërkesë për propozim me objekt “Shërbim gatimi dhe shpërndarje
ushqimi, për Spitalin Universitar Obstetrikë-Gjinekologjik “Mbretëresha Geraldinë”.

Numri i referencës së procedurës: REF-87792-09-28-2018

Përshkrim i shkurtër i kontratës: Shërbim gatimi dhe shpërndarje ushqimi, për Spitalin
Universitar Obstetrikë-Gjinekologjik “Mbretëresha Geraldinë” për nga 15.10.2018 deri më
datë 31.12.2018 me fond limit 4,069,505 (katër milion e gjashtëdhjetë e nëntë mijë e
pesëqind e pesë) lekë pa TVSH.

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  çmimi më i ulët

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

1) DAJTI PARK 2007 K11507003S

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Vlera: 2,931,391 (dy milion e nëntëqind e tridhjetë e një mijë e treqind e nëntëdhjetë
e një) lekë (pa TVSH) (me numra dhe fjalë)

2) NELSA Shpk J71601012S

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Vlera: 3,183,266 (tre million e njëqind e tetëdhjet e tre mijë e dyqind e gjashtëdhjetë
e gjashtë) lekë (pa TVSH) (me numra dhe fjalë)

3) ALAR FOOD & SERVICE L51808027O

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Vlera: 3,206,770 (tre million e dyqind e gjashtë mijë e shtatëqind e shtatëdhjetë) lekë
(pa TVSH) (me numra dhe fjalë)

4) SORI-AL Shpk K31510059D

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Vlera: 4,066,615.38 (katër milion e gjashtëdhjet e gjashtë mijë e gjashtëqind e
pesëmbëdhjetë pike tridhjetë e tetë) lekë (pa TVSH) (me numra dhe fjalë)



Nuk ka ofertues të skualifikuar

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë DAJTI PARK 2007 me adresë:
Tirane, Dajt, Lagjja Qesarake, Godine banimi dhe sherbimesh 3,4 kate + nencati + 2 kate
bodrum, Kati I, se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme 2,931,391 (dy milion e
nëntëqind e tridhjetë e një mijë e treqind e nëntëdhjetë e një) lekë pa TVSH është
identifikuar si oferta e suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Spitalit Universitar Obstetrikë-Gjinekologjik
“Mbretëresha Geraldinë, Tiranë, sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e
tenderit, menjëherë 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, 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 21.12.2018.

Ankesa: nga “SORI AL” ka marrë përgjigje në datë 17.12.2018 me shkresën nr.1307.
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