
REPUBLIKA E SHQIPERISE
BASHKIA KAVAJË

Nr.______ Prot. Kavajë, më ____.____.2019

FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT

Data: 07.02.2019

Për: "BIBA-X" sh.p.k.

Procedura e prokurimit: "PROCEDURE E HAPUR"

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF- 95509 - 11 - 23 -2018

Objekti i kontratës : " SISTEMIM ASFALTIM I RRUGES LUZI I VOGEL (RRUGA E BUSHVE)"

Fondi limit : 12 250 797 (dymbedhjete milion e dyqind e pesedhjete mije e shtateqind e nentedhjete e

shtate) leke pa TVSH

Afati kohor për ekzekutimin: 90 (nentedhjete) dite

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  çmimi më i ulët ● oferta ekonomikisht më e favorshme  

Njoftojme se, kane qenë pjesëmarrës në procedurë këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara:

1. "B 93" sh.p.k nipt. J62903508R me vlere 8.562.020 (tetemilion e peseqind e gjashtedhjete e dy

mije e njezet) leke pa TVSH

2. "Biba X" sh.p.k, nipt K32618815N me vlere 11.851.240 (njembedhjetemilion e teteqind e pesedhjete

e nje mije e dyqind e dyzet) leke pa TVSH

3. " Euro Ndertimi 2000" sh.p.k, nipt K02003001O, me vlere 9.678.188 (nentemilion e gjashteqind

e shtatedhjete e tete mije e njeqind e tetedhjete e tete) leke pa TVSH

4. " KMK " sh.p.k nipt L78223801E me vlere 10.914.200 (dhjetemilion e nenteqind e

katermbedhjete mije e dyqind) leke pa TVSH

5. " KUPA " sh.p.k, nipt K51615512C me vlere 10.734.920 (dhjetemilion e shtateqind e tridhjete e

kater mije e nenteqind e njezet) leke pa TVSH

6. " SARDO " sh.p.k, nipt K13120402W me vlere 8.186.400 (tetemilion e njeqind e tetedhjete e



gjashte mije e katerqind) leke pa TVSH

Operatoret Ekonomike te s'kualifikuar jane:

1. " B 93" sh.p.k nipt. J62903508R skualifuar pasi ka mungese ne mjete dhe ne dokumentacion

2. "Euro Ndertimi 2000" sh.p.k, nipt K02003001O skualifuar pasi ka mungese ne mjete dhe ne

dokumentacion

3. " Kmk " sh.p.k nipt L78223801E skualifuar pasi ka mungese ne mjete dhe ne dokumentacion

4. " Kupa " sh.p.k, nipt K51615512C skualifuar pasi ka mungese ne mjete dhe ne dokumentacion

5. " Sardo" sh.p.k, nipt K13120402W, eshte terhequr nga tenderi me shkresen nr. 236 Prot. date

21.01.2019

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë operatorin ekonomik " BIBA-X " me nipt.

K32618815N me adrese Tirane Lekaj HARIZAJ Fshati Kryeluzaj, Pika Inerte 50 m prane Karburant

''EURODRIN'', se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej 11 851 240 (njembedhjetemilion e

teteqind e pesedhjete e nje mije e dyqind e dyzet) leke pa TVSH, është identifikuar si oferta e

suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni te lutur të paraqisni pranë autoritetit kontraktor Bashkia Kavaje, sigurimin e kontratës,

siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 5 ditëve nga dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi.

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 07.02.2019

Ankesa: Ka patur Ankese nga operatori ekonomik "B-93" sh.p.k, protokolluar me nr. 183 Prot. date

16.01.2019 dhe pergjigja e ankeses eshte kthyer me shkresen nr. 183/2 date 21.01.2019.

KRYETARI

ISA SAKJA

Adresa : Rruga “ Josif Budo”, Ndërtesa Nr. 10, Nr. Tel:055245555, www.bashkiakavajë.gov.al, info@bashkiakavajë.gov.al
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