
REPUBLIKA E SHQIPERISE
BASHKIA KAVAJË

Nr. Prot. Kavaje, me . .
2019

FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT

Data: 31.07.2019

Për: " BUNA" sh.p.k

Procedura e prokurimit: "KERKESE PER PROPOZIM"

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF- 24017 - 05 - 28 - 2019

Objekti i kontratës : " BLERJE PEME DEKORATIVE PER PARKUN REKREATIV-FAZA III-

TE"

Fondi limit : 6 333 000 (gjashte milion e treqind e tridhjete e tre mije) leke pa T.V.SH

Afati kohor për ekzekutimin: 20 (njezet) 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. " BUNA sh.p.k Nipt. J61826501C me vlere 5.700.400 (pese milion e shtateqind mije e katerqind )

leke pa TVSH.

2. Erdit Kalemi, Nipt L41306076P, me vlere 5.663.500 (pese milion e gjashteqind e gjashtedhjete e tre

mije e peseqind) leke pa TVSH .

Operatoret Ekonomike te s'kualifikuar:

1 . Erdit Kalemi, me Nipt L41306076P eshte s'kualifikuar pasi ne pasqyrta financiare te paraqitura per

vitet (2016,2017,2018) ne Pasqyren te ardhurave dhe shpenzimeve ka paraqitur konkretisht Te ardhura te

realizuara ne masen , 2016 - 1.165.500, 2017 - 4.494.750 , 2018 - 8.840.122 leke gje e cila nuk perputhet

me Vertetimin e xhiros te sjelle nga ky subjket duke mos e argumentuar kete diference, mesatarja e xhiros

se tre viteve sipas bilanceve nuk eshte sa fondi limit 6.333.000 leke duke mos e plotesuar piken 2.2.1.

Gjithashtu ky subjekt ne vertetimin e e punemarresve per periudhen maj 2019 (1905) numeri i



punemarresve te deklaruar eshte 0 dhe detyrimi eshte 0 leke pra tregon qe rezulton me asnje te punesuar

apo vetpunesuar e cila na detyron ne si AK te dyshojme ne vazhdimesine e ktij subjekti.

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë operatorin ekonomik:

 "BUNA" sh.p.k me nipt J61826501C, me adrese Durres, Lagjja 14, "Bajram Tusha", Shkozet, se

oferta e paraqitur me një vlerë të përgjithshme prej 5.700.400 (pese milion e shtateqind mije e

katerqind) 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, , 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 02.07.2019

Ankesa: Nuk ka patur ankesa

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

http://www.bashkiakavajë.gov.al

