
MINISTRIA E SHËNDETËSISË DHE MBROTJES SOCIALE
DREJTORIA SHËRBIMIT SPITALOR “DR.STEFAN GJONI”

KRUJË

Nr.______prot. Krujë, më_____._____.2019

FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT

[___/___/2019]

Për: [MC CATERING sh.p.k ]

Procedura e prokurimit: Kerkese per propozim Marrëveshje Kuadër me disa operatorë
ekonomik - ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara - me afat 1 vjeçar(12 muaj)”. (Një operator
të vetëm ekonomik fitues për secilin lot)

Numri i referencës së procedurës/lotit REF-07595-02-12-2019

Përshkrim i shkurtër i kontratës: [“Blerje Ushqime per Drejtorine e Sherbimit Spitalor Kruje”

Loti 4:“ Blerje mish vici me fond limit 106,500 (njeqind e gjashte mije e peseqind) leke pa tvsh

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]

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:

Loti 4:“ Blerje mish vici me fond limit 106,500 (njeqind e gjashte mije e peseqind) leke pa tvsh

1. Operatori ekonomik “MC Catering “ sh.p.k me Nipt K72218022J , me adrese Tirane,
Bulevardi “Gjergj Fishta” me administrator z. Gentjan Prenci . Vlera e ofruar eshte 79,500
(shtatedhjete e nente mije e peseqind) leke pa tvsh.

2. Operatori ekonomik “ Nelsa “ sh.p.k me Nipt J71601012S , me adrese Tirane , Dajt, Lagjia
Qesarak Tirane Dajt DAJT Lagjja Qesarak, Rruga Tirane-Dajt, Zona kadastrale 2460, me
Nr.pasurie 199/32, Hyrja 1, me administrator zj. Lizeta Balla . Eshte ngarkuar formulari i
ofertes se nje loti tjeter

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

1. Operatori ekonomik “ Nelsa “ sh.p.k me Nipt J71601012S , me adrese Tirane , Dajt, Lagjia
Qesarak Tirane Dajt DAJT Lagjja Qesarak, Rruga Tirane-Dajt, Zona kadastrale 2460, me
Nr.pasurie 199/32, Hyrja 1, me administrator zj. Lizeta Balla . Eshte ngarkuar formulari i
ofertes se nje loti tjeter



* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë [ MC Catering SH.P.K ] se oferta e
paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej [79,500 ( shtatedhjete e nente mije e peseqind leke pa tvsh
]/pikët totale të marra [_____]është identifikuar si oferta e suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë [Drejtorise se Sherbimit Spitalor Kruje] sigurimin e
kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 5 ditëve 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, oferta e të cilit është dorëzuar me një vlerë të
përgjithshme prej [nuk ka ], 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 01.03.2019

Ankesa: ka ose jo jo

(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë ___________________________

MIRATOHET
TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR

YLLKA KUKALAJ


