
REPUBLIKA E SHQIPERISE
BASHKIA KAVAJË

Nr. Prot. Date . .
2019

FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT

Data: 06.02.2019

Për: B.O.E: "ALBKONSTRUKSION" sh.p.k, "CAUSHI M" sh.p.k, "VARAKU E" sh.p.k

Procedura e prokurimit: "PROCEDURE E HAPUR"

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF- REF- 98507 - 12 - 13 -2018

Objekti i kontratës : " RIKONSTRUKSION I RRUGES GOLEM-MALI I ROBIT"

Fondi limit : 12 270 682 (dymbedhjete milion e dyqind e shtatedhjete mije e gjashteqind e tetedhjete e dy)

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. "A.L-ASFALT" sh.p.k nipt. K81511508A me vlere 9.848.200 (nentemilion e teteqind e

dyzetetetemije e dyqind ) leke pa TVSH

2. "ALBKOSTRUKSION " sh.p.k , nipt J62903360G me vlere 7.893.800 (shtatemilione teteqind e

nentedhjete e tre mije e teteqind) leke pa TVSH

3. " B93 " sh.p.k , nipt J62903508R, me vlere 8.916.040 (tetemilion e neteqind e

gjashtembedhjete mije e dyzet) leke pa TVSH

4. " GLAVENICA" sh.p.k nipt K17710805B me vlere 11.917.090 (njembedhjetemilion e

nenteqind e shtatembedhjete mije e nentedhjete) leke pa TVSH

5. " KMK " sh.p.k, nipt L78223801E me vlere 8.935.200 (tetemilion e neteqind e tridhjete e pese

mije e dyqind) leke pa TVSH



6. " NDERTIM " sh.p.k, nipt K11325002C me vlere 8.933.800 (tetemilion e nenteqind e tridhjete

e tre mije e teteqind) leke pa TVSH

7. " SARK " sh.p.k, nipt K52531415H me vlere 9.560.870 (nentemilion e peseqind e

gjashtedhjete mije e teteqind e shtatedhjete) leke pa TVSH

Operatoret Ekonomike te s'kualifikuar:

Nuk eshte s'kualifikuar asnje operator ekonomik.

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë B.O.E te perbere nga:

1."ALBKOSTRUKSION" sh.p.k, me nipt J62903360G me adrese ELBASAN Hotel Skampa, kati

2, Nr.101,

2."VARAKU E" sh.p.k me nipt J61902509S me adrese : Durres Xhafzotaj XHAFZOTAJ Godinë

private, Zona Kadastrale 3852, Nr.Pasurie 19/30

3."CAUSHI M" sh.p.k me nipt L88419801O, me adrese Fier Ballsh Ballsh-Mallakastër, Bulevardi

Rrapo Hekali, Shkalla 1, Kati I-re, Zona Kadastrale 1090, Nr Pasurie 7/9810/Ndertese

se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej 7.893.800 (shtatemilion e teteqind e nentedhjete e

tre mije e teteqind) 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.

Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do të konfiskohet

sigurimi i ofertës suaj (nëse është kërkuar) dhe kontrata do t’i akordohet ofertuesit vijues në klasifikimin

përfundimtar, " B93 " sh.p.k oferta e të cilit është dorëzuar me një vlerë të përgjithshme prej 8.916.040

(tetemilion e neteqind e gjashtembedhjete mije e dyzet) leke pa TVSH, 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 06.02.2019

Ankesa: Nuk ka patur ankesa

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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