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     REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

  BASHKIA KAMËZ 
Nr._____Prot                                                                                                Kamëz, më ____.____.2022 

 

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT 

Drejtuar:  B.O.E. “BONUS”shpk,& “GJIKURIA” shpk, me adresë: Tiranë, Rruga “Jordan 

Misja” & Tiranë, Njësia Bashkiake Nr. 5, Rruga “Ibrahim Rugova”, Pranë Gardës së Republikës, 

Pallati Kontakt, mbi Union Bank 

 

Procedura e prokurimit/lotit:  E hapur  

Numri i procedurës / referenca e Lotit: REF-37281-07-27-2022 

Përshkrimi i shkurtër i kontratës: Nd. Rr. (Rr.”Shen Gjergji”+Rr.”Ali Pashe 

Gucia”+Rr.”Arberia”+seg. Pingul me Rr.”Selishte”+Rr.”Vorë”). 

Fondi limit: 55,870,362(pesëdhjetë e pesë milion e tetëqind e shtatëdhjetë mijë e treqind e  

gjashtëdhjetë e  shtatë)lekë pa TVSH. 

Kohëzgjatja e kontratës:   108(njëqind e tetë) dite 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. “BONUS”shpk,& “GJIKURIA” shpk                                    K72412009E & J62903456H  

Emri i plotë i shoqërisë                                     Numri i NIPT-t   

Vlera :  50,699,379 (pesëdhjetë milion e gjashtëqind e nëntëdhjetë e  nëntë mijë e treqind e 

shtatëdhjetë e nëntë)lekë pa tvsh. 

2. DAJTI PARK 2007 shpk                                                                                   K11507003S 

emri i plotë i shoqërisë                      Numri i nipt-it 

vlera  53,635,865 (pesëdhjetë e tre milion e gjashtëqind e tridhjetë e  pesë mijë e tetëqind e 

gjashtëdhjetë e pesë)lekë pa tvsh 

3. SIRETA 2 F  shpk                                                                                            K51501008J                                                   

Emri i plotë i shoqërisë                                                                   Numri i NIPT-it 

Vlera  54,444,444 (pesëdhjetë e katër milion e katërqind e dyzet e  katër mijë e katërqind e dyzet 

e  katër)lekë pa tvsh 
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 4. BE-IS shpk                                                                                                     K71412003A 

Emri i plotë i shoqërisë                                                                  Numri i NIPT-it  

Vlera:  47,840,478 (dyzet e shtatë milion e tetëqind e dyzet mijë e katërqind e shtatëdhjetë e 

tetë)lekë pa tvsh. 

5.XHAST shpk   &  DENIS-05 shpk                                            K12512837I & K51518029B 

          Emri i plotë i shoqërisë                                     Numri i NIPT-t   

Vlera :  47,167,475(dyzet e shtatë milion e njëqind e gjashtëdhjetë e shtatë mijë e katërqind e 

shtatëdhjetë e pesë)lekë pa tvsh. 

Nga pjesërmarrësit janë skualifikuar Ofertuesit e mëposhtëm: 

1. BE-IS shpk                                                                                                     K71412003A 

Emri i plotë i shoqërisë                                                                  Numri i NIPT-it 

arsyet e mëposhtme: 

 Operatori ekonomik “BE-IS” sh.p.k, nuk ka paraqitur dokumentacionin origjinal ose të 

njehsuar me origjinalin fizikisht, pranë autoritetit Kontraktor – Bashkia Kamëz, brenda 

afatit të kërkuar nga Komisioni i Vlerësimi të Ofertave, të cilin e ka njoftuar nëpërmjet 

sistemit elektronik të prokurimit. 

2. XHAST shpk   &  DENIS-05 shpk                                            K12512837I & K51518029B 

          Emri i plotë i shoqërisë                                     Numri i NIPT-t  

arsyet e mëposhtme: 

 Bashkimi i Operatorëve Ekonomik, “Denis 05” &“Xhast” sh.p.k nuk ka paraqitur 

dokumentacionin origjinal ose të njehsuar me origjinalin fizikisht, pranë autoritetit 

Kontraktor – Bashkia Kamëz, brenda afatit të kërkuar nga Komisioni i Vlerësimi të 

Ofertave, të cilin e ka njoftuar nëpërmjet sistemit elektronik të prokurimit. 

 

*  *  * 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë B.O.E. “BONUS”shpk,& 

“GJIKURIA” shpk, me adresë: Tiranë, Rruga “Jordan Misja” & Tiranë, Njësia Bashkiake Nr. 5, 

Rruga “Ibrahim Rugova”, Pranë Gardës së Republikës, Pallati Kontakt, mbi Union Bank, se oferta 

e paraqitur me vlerë totale prej :  50,699,379 (pesëdhjetë milion e gjashtëqind e nëntëdhjetë e  

nëntë mijë e treqind e shtatëdhjetë e nëntë)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 

 

Konc.Shpresa Xhakrosa                                         ___________ 

Konf .Luan Marku                                      Zv/KRYETAR 
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