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Shtojca 14 

 

[Shtojcë  për tu plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor] 

 

FORMULARI I NJOFTIMIT  TË FITUESIT   

 

 [Data 26.01.2022] 

 

Drejtuar: BOE Mascarpone sh.p.k NUIS L82427016S, adresa: Rruga ''Sami 

Frashëri'', përballÎ Shkollës Petro Nini Luarasi'', Zona 

Kadastrale 8270, Nr.PasurisÎ 5/274, Tiranë & Endrit Maci PF., 

NUIS L41709024O adresa: Rruga Haxhi Hysen Dalliu Pallati 

"Alva", Shkalla 1, Ap.28 Tiranë. 

 

Procedura e prokurimit: “Shërbim konsulence”.  

Përshkrim i shkurtër i kontratës: Objekti “Ndërhyrje për krijimin e 

produktit autentik ushqimor lokal duke krijuar Menunë e 100 Fshatrave” 

Numri i referencës së procedurës/lotit:  REF-08938-10-20-2021 

Kohëzgjatja e kontratës: 36 muaj nga lidhja e kontratës     

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike 

[Data] [Numri]. JO 

* * * 

Lista e operatorëve ekonomikë të kualifikuar në përfundim të fazës së 

parë të procedurës së sipërcituar: 

1. BOE Kube Studios Shpk NUIS K81406077G & Albanian Gastronomy Academy 
AGA NUIS L51628025A & CBS Creative Business Solutions NUIS 

L61312066R. 

2. BOE Mascarpone sh.p.k NUIS L82427016S & Endrit Maci PF., NUIS 
L41709024O 

 

* * * 

Njoftojmë se, kanë qenë pjesëmarrës në fazat e tjera të procedurës së 

sipërcituar këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara: 

 

1. BOE Kube Studios Shpk NUIS K81406077G & Albanian Gastronomy Academy 
AGA NUIS L51628025A & CBS Creative Business Solutions NUIS L61312066R 
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Vlera 39 458 333,65 (tridhjetë e nëntë milion e katërqind e pesëdhjetë 

e tetë mijë e treqind e tridhjetë e tre presje gjashtëdhjetë e pesë) 

lekë pa tvsh,  totali i pikëve të marra 268,80 

 

2. BOE Mascarpone sh.p.k NUIS L82427016S & Endrit Maci PF., NUIS 

L41709024O 

Vlera 41 020 500 (dyzetë e një milion e njëzetë mijë e pesëqind) lekë 

pa tvsh, totali i pikëve të marra 273,60 

 

Lista e operatorëve ekonomikë të skualifikuar: 

1. Operatori ekonomik SHOQATA NJEREZ DHE IDE NUIS K92108452D, për 
arsye se: 

Nuk plotëson pikën 3.2 Periudha e vlefshmërisë së ofertës:  150 (shprehur 

në ditë) te Seksioni 3: Informacione juridike, ekonomike, financiare dhe 

teknike sipas DST, pasi afti i paraqitur në Formularin e Sigurimit të 

Ofertës me nr serial 0037029 nga ky operator është 3 muaj. 

Gjithashtu, nuk plotëson kriterin: 2.2. Kapaciteti ekonomik dhe 

financiar: 

2.2.1. Për të provuar kapacitetet financiare dhe ekonomike, operatorët 

ekonomikë duhet të paraqesin vërtetim për xhiron vjetore për vitet 

financiare 2018, 2019, 2020, ku vlera e xhiros për të paktën një nga 

vitet e periudhës së kërkuar duhet të jetë jo më e vogël se 40 % të 

vlerës së parashikuar të kontratës. 

2.2.2 Operatorët ekonomikë duhet të paraqesin bilancet vjetore, për vitet 

financiare 2018, 2019, 2020, të shoqëruara me Akt Ekspertizen e Ekspertit 

Kontabel te Autorizuar, në rastin kur janë në kushtet e përcaktimeve 

neni 41, pika “c”, të Ligjit nr. 10091, datë 5.03.2009 “Për auditimin 

ligjor, organizimin e profesionit të audituesit ligjor dhe të 

kontabilistit të miratuar”, i ndryshuar, ku bilancet e dy viteteve të 

njëpasnjëshme, nuk duhet të kenë raport negativ ndërmjet aktivit dhe 

pasivit, pasi nuk ka paraqitur bilancet vjetore dhe vertetimi i xhiros 

nuk përmban asnjë vlerë për të vërtetuar që ky operator arrin 40% e 

vlerës të parashikuar të kontratës. 

* * * 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë BOE Mascarpone 

sh.p.k NUIS L82427016S, adresa: Rruga ''Sami Frashëri'', përballÎ 

Shkollës Petro Nini Luarasi'', Zona Kadastrale 8270, Nr.PasurisÎ 5/274, 

Tiranë & Endrit Maci PF., NUIS L41709024O adresa: Rruga Haxhi Hysen 

Dalliu Pallati "Alva", Shkalla 1, Ap.28 Tiranë, se oferta e paraqitur 

me vlerë totale prej 41 020 500 (dyzetë e një milion e njëzetë mijë e 

pesëqind) lekë pa tvsh / totali i pikëve të marra [273,60] është 

identifikuar si Oferta e suksesshme.  

 

Me marrjen/publikimin e këtij njoftimi, fillojnë afatet e ankimit sipas 

përcaktimeve në nenin 110 të Ligjit Nr. 162/2020, datë 23.12.2020, “Për 

Prokurimin Publik´. 
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Dritan AGOLLI 

 

DREJTOR EKZEKUTIV 

 

 

 


