
Shtojca 13

[ Shtojcë për tu plotësuar nga Autoriteti Kontraktor]

FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT

[28.03.2019]

Për: [Sofia Myftari]

Procedura e prokurimit: Kerkese per Propozim

Numri i referencës së procedurës/lotit:

Numri i referencës së procedurës : Ref- 08874-02-18-2019

Loti nr.1 Koloniale: Ref -08904-02-18-2019

Përshkrim i shkurtër i kontratës: [Blerje Ushqimesh per Kopshtet,Cerdhen dhe per Konviktin e
Shkolles se Mesme te Bashkise Gjirokaster i ndare ne lote ]

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:

1.Sofia Myftari P.F K42611766Q

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Vlera 631,925 leke pa tvsh( gjashteqind e tridhjete e nje mije e nenteqind e njezete e pese) leke
pa tvsh dhe 758,310 leke me tvsh ( Shtateqind e pesedhjete e tete mije e treqind e dhjete) leke me
tvsh .

me numra dhe fjalë)

2. Gezim Sino P.f K42611783G

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Vlera 758,580 leke pa tvsh ( shtateqind e pesedhjete e tete mije e peseqind e tetedhjete leke pa
tvsh dhe 910,296 leke me tvsh ( nenteqind e dhjete mije e dyqind e nentedhjete e gjashte) leke me
tvsh .

(me numra dhe fjalë)

3. Mifeel Sh.P.K L82916601N

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Vlera 611,160 leke pa tvsh ( gjashteqind e njembedhjete mije e njeqind e gjashtedhjete) leke pa
tvsh dhe 733,392 leke me tvsh ( shtateqind e tridhjete e tre mije e treqind e nentedhjete e dy) leke
me tvsh



(me numra dhe fjalë)

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

1. Mifeel Sh.P.K L82916601N

numri i NIPT-it

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme:

Operatori ekonomik duhet te plotesonte kushtet si me poshte:
-Bilancet e tre viteve te fundit, te certifikuar nga Autoriteti Shteteror Perkates.

Operatori ekonomik nuk ka paraqitur as edhe nje bilanc .
- Kopje te deklaratave xhiros mesatare vjetore, te realizuar gjate tre viteve te fundit

finaciar, jo me pak se 35 % te fondit limit te lotit, për të cilin operatori ekonomik konkuron.
Operatori ekonomik ka paraqitur vertetim te xhiros mesatare vetem per vitin 2018.

-Operatori ekonomik te jete i paisur me Certifikate të sistemit të Menaxhimit të Sigurisë
Ushqimore ISO 22000:2018, ose ekuivalente me to.

Operatori ekonomik nuk ka paraqitur Certifikate te sistemit te Menaxhimit te sigurise
Ushqimore .

-Operatori ekonomik duhet të paraqesë dokument për pronësi (vërtetuar me: akti i
pronësise kopje e noterizuar) ose në përdorim (per te gjithe periudhen e zbatimit te kontrates)
kundrejt kontratave përkatëse të noterizuara ( kontrate qiraje,kontrate dhurimi, kontrate
bashkepunimi) te ambjentit të përshtatshem për tregëtimin dhe magazinimin e artikujve objekt
prokurimi e pajisur me leje higjeno-sanitare lëshuar nga Inspektoriati shëndetesor. Ambjenti te
plotesoje kushte tekniko- Teknologjike dhe te jete jo me i vogel se 50m². Ambjenti i kerkuar
duhet te jete brenda territorit te rrethit Gjirokaster .

Operatori ekonomik nuk ka paraqitur aktin higjeno –sanitar te ambjentit.

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë [ Sofia Myftari me adrese
Gjirokaster lagjia 18 Shtatori, godin 1-kateshe perballe me Fakultetin ekonomik ] se oferta e
paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej [Vlera 631,925leke pa tvsh( gjashteqind e tridhjete e
nje mije e nenteqind e njezete e pese) leke pa tvsh dhe 758,310 leke me tvsh ( Shtateqind e
pesedhjete e tete mije e treqind e dhjete) leke me tvsh.pikët totale të marra [_____]është
identifikuar si oferta e suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë [Agjencia e Mireqenies dhe Kujdesit Social me
adrese: Qafa e Pazarit te Obelisku i Arsimit ] sigurimin e kontratës, siç parashikohet në
dokumentat e tenderit, brenda 10- 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 [vlera përkatëse e shprehur në fjalë dhe shifra] 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 19.03.2019

Ankesa: Nuk Ka

[Titullari i autoritetit kontraktor]

Armand MAMANI




