REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BASHKIA KAMËZ
Nr._____Prot

Kamëz, më ____.____.2022

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT

Drejtuar: Operatori Ekonomik BAMI shpk, me adresë: Durrës, Fushë Krujë , Rruga Kameras
Procedura e prokurimit/lotit: E hapur
Numri i procedurës / referenca e Lotit: REF-36941-07-22-2022
Përshkrimi i shkurtër i kontratës: Ndërtim rrugët Babrru Shpat
Që përfshijnë: (Rr,”Zija Kambo”+Rr.”Zylyftar Veleshnja”+ Rr.”Zonja Çurre”+Rr. “Zef
Serembe”+ Rr. “Sef Kosharja”+ seg Sef Kosharja+Rr.”Tajar Zavalani”+Rr”Sulejman
Vuciterna”+”Rr.”Sulejman Pash Ballgjini”+ Rr,”Pjeter Arbrori”)
Fondi limit: 68,834,105 (gjashtëdhjetë e tetë milion e tetëqind e tridhjetë e katërmijë e njëqind e
pesë) lekë pa tvsh.
Kohëzgjatja e kontratës: 125(njeqind e njëzet e pesë)ditë pune.
Publikimet e mëparshme (nëse është rasti): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]
Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:
oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në çmim X
Me anë të këtij Njoftimi ju informojmë se, në këtë procedurë kanë marrë pjesë Ofertuesit e
mëposhtëm me këto vlera përkatëse të ofruara:
1. BAMI shpk
J94416206R
Emri i plotë i shoqërisë
Numri i NIPT-t
Vlera : 64,694,104(gjashtëdhjetë e katër milion e gjashtëqind e nëntëdhjetë e katër mijë e
njëqind e katër)lekë pa tvsh.
2. BE - IS shpk
K71412003A
Emri i plotë i shoqërisë
Numri i NIPT-it
Vlera: 58,096,455 (pesëdhjetë e tetë milion e nëntëdhjetë e gjashtë mijë e katërqind e pesë
dhjetë pesë )lekë pa tvsh.
3. DAJTI PARK 2007
Emri i plotë i shoqërisë

Bashkia Kamez

K11507003S
Numri i NIPT-it
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Vlera: 62,649,989.70 (gjashtëdhjetë e dy milion e gjashtëqind e dyzet e nëntëmijë e nëntëqind e
tetëdhjetë e nëntë pikë shtatëdhjetë)lekë pa tvsh..
4. SIRETA 2 F shpk
K51501008J
Emri i plotë i shoqërisë
Numri i NIPT-it
Vlera: 65,555,555 (gjashtëdhjetë e pesë milion e pesëqind e pesëdhjetë e pesë mijë e pesëqind e
pesëdhjetë e pesë)lekë pa tvsh.
Nga pjesërmarrësit janë skualifikuar Ofertuesit e mëposhtëm:
1. BE - IS shpk
Emri i plotë i shoqërisë
arsyet e mëposhtme:

K71412003A
Numri i NIPT-it



Operatorin ekonomik nuk paraqiti dokumentet provuese në origjinal ose në kopje të
njësuara me origjinalin.
2. DAJTI PARK 2007
K11507003S
Emri i plotë i shoqërisë
Numri i NIPT-it
arsyet e mëposhtme:


Operatorin ekonomik nuk paraqiti dokumentet provuese në origjinal ose në kopje të
njësuara me origjinalin.

* * *
Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, Operatori Ekonomik BAMI shpk, me adresë:
Durrës, Fushë Krujë , Rruga Kameras, se oferta e paraqitur me vlerë totale prej :
64,694,104(gjashtëdhjetë e katër milion e gjashtëqind e nëntëdhjetë e katër mijë e njëqind e
katër)lekë pa tvsh, është identifikuar si Oferta e suksesshme.
Me publikimin e këtij njoftimi, fillojnë afatet e ankimit sipas përcaktimeve në nenin 109 të
Ligjit Nr. 162/2020, datë 23.12.2020, “Për Prokurimin Publik”.

Nëpunësi i Autorizuar
Uarda ELEZI
____________
Zv/KRYETAR
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