
FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT

B. Curri, me 11.09.2018

Për: Kadri Buçpapaj shpk, perfaqesues i B.O Halili 1 shpk & Kadri Buçpapaj me adrese:
Bajram Curri; Rruga Agim Ramadani, Lagjja 28-Gushti, Godina Nr 1, ZK 1347, Nr Pasurie
6/45+1-4/1, Kati i pare.

Procedura e prokurimit: Kerkese me Propozime

Numri i referencës së procedurës: REF-82277-08-07-2018

Përshkrim i shkurtër i kontratës:

1. Fondi limit: 2 533 333 leke pa t v sh

2. Burimi i Financimit: Buxheti i bashkise
3. Objekti i kontratës: “Mirembajtje objekteve ndertimore (godina administrative,

shkolla, kopshte, çerdhe) bashkia Tropoje,

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike nr.32, date 13.08.2018
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. B.O Halili 1 shpk & Kadri Buçpapaj shpk , me nipte perkatese K19303613F dhe
L89226601K.

Vlera: 2 492 540 (dymilionekaterqindenentedhjeteedymijeepeseqindeedyzet) leke pa tvsh.

2. Vllaznimi shpk me nipt J79602601O

Vlera: 2 763 645 (Dymilioneshtateqindegjashtedhjeteetremijeegjashteqindedyzeteepese)
leke pa tvsh.

Eshte skualifikuar ofertuesi i mëposhtëm:

1) Vllaznimi shpk me nipt J79602601O

 Pasi nuk ka paraqitur librezen e punes per ing. ndertimit, dokumentet qe vertetojne se
personeli teknik i shoqerise eshte i siguruar sipas periudhave te percaktuara ne dst, si
dhe deklaraten qe ing. ndertimit do te jete i disponueshem per kete kontrate.

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë se Kadri Buçpapaj shpk,
perfaqesues i B.O Halili 1 shpk & Kadri Buçpapaj shpk me adrese: Bajram Curri; Rruga Agim
Ramadani, Lagjja 28-Gushti, Godina Nr 1, ZK 1347, Nr Pasurie 6/45+1-4/1, Kati i pare, se
oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej 2 492 540
(dymilionekaterqindenentedhjeteedymijeepeseqindeedyzet) leke pa tvsh është identifikuar si
oferta e suksesshme.



Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Bashkise Tropoje, me adrese: Sheshi “Azem
Hajdari”, Bajram Curri sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit,
brenda 7 ditëve nga dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi.

Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do te
veprohet, 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: 30.08.2018

Ankesa: Nuk ka patur.


