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FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT (PARAPRAK) 

 

                                                                                                    Data    15.03.2023 

 
 
Drejtuar: “SEAD-SGS”shpk e perfaqesuar nga administratori znj.Entela LICI ,Adresa: Tirane 

Kashar,Rr.Mullishter,godina 1-kateshe,  NUIS L 61725018 G 

  

-Procedura e prokurimit: Procedure e Hapur  (prokurim publik me mjete elektronike). 

 

-Numri i references se procedures:Ref-59338-02-16-2023 

 

- Përshkrim i shkurtër i kontratës: ”Blerje artikuj ushqimore” 

 

-Kohezgjatja e kontrates: nga momenti i nenshkrimit te kontrates deri me 31.12.2023. 

 

 -Fondi limit  prej : 18.333.250 (tete mbedhjete milion e tre qind e tri dhje e tre mije e dy qind e 

pese dhjete)leke pa t.v.sh ,i ndare si me poshte: 

-Fondi limit per cerdhet  eshte : 5.833.325 (pese milion e tete qind e tri dhjete e tre 

mije e tre qind e njezete e pese) leke pa t.v.sh. 

-Fondi limit per kopshtet eshte  12.499.925 (dy mbedhjete milion e kater qind e 

nente dhjete e nente mije e nente qind e njezete e pese) leke pa t.v.sh. 

 

  

 

- Publikimet e mëparshme (nëse është rasti): Buletini i Njoftimeve Publike 27 Shkurt 2023 

,Numri 19 

 

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  

 

oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në çmim X   

 



Me anë të këtij Njoftimi ju informojmë se, në këtë procedurë kanë marrë pjesë nje  Ofertues si 

mëposhtëm me këto vlera përkatëse të ofruara: 

 

1. “ SEAD-SGS”shpk                                                                      L 61725018 G 

 

   Emri i plotë i shoqërisë                          Numri i NIPT-t   

Vlera  18.326.300 (tete mbedhjete milion e tre qind e njezete e gjashte mije e tre qind) leke pa 

tvsh 

       (e shprehur në shifra dhe fjalë) 

 

 

Nga pjesërmarrësit janë skualifikuar Ofertuesit e mëposhtëm: 

Nuk ka ofertues te skualifikuar        

 

*  *  * 

 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë , se oferta subjektit : SEAD-

SGS”shpk me administrator z.Entela Lici.Adresa: Tirane Kashar,Rr.Mullishter,godina 1-kateshe 

me vlere18.326.300 (tete mbedhjete milion e tre qind e njezete e gjashte mije e tre qind) leke pa 

tvsh, është identifikuar si Oferta e suksesshme. 

 

Me publikimin e këtij njoftimi, fillojnë afatet e ankimit sipas përcaktimeve në  nenin 109 të  

Ligjit Nr. 162/2020, datë 23.12.2020, “Për Prokurimin Publik´. 

  

 

 

TITULLARI  I AUTORITETIT KONTRAKTOR 

LAURETE LICI 

 

 


