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Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose nuk dorëzon sigurimin e kontratës brenda afatit 

përfundimtar tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do të konfiskohet sigurimi i ofertës suaj dhe 

kontrata do t’i akordohet ofertuesit vijues në klasifikimin përfundimtar, siç parashikohet në nenin 83  

të Ligjit nr. 162/2020 “Për prokurimin publik”. 

 

Ankesa: Nuk ka patur 

 

 

 

 

 

 

BASHKIA KAVAJË 
FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT 

 

Për:  BOE GLAVENICA shpk dhe ED Konstruksion shpk  

Adresa:  Fier Ballsh Lagjja "5 Shkurti", Bulevardi "4 Heronjtë", godina nr.2, apartament nr.3, 

kati.4 

 

Procedura e prokurimit: E kufizuar (në kuadër të proçesit të rindërtimit) 

 

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-54198-12-19-2022 

 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: Rikonstruksioni i shkollës 9-vjeçare Bago 

 

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri] 

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

* * * 

Lista e operatorëve ekonomikë të kualifikuar në përfundim të fazës së parë të procedurës së 

sipërcituar: 

1. BOE GLAVENICA shpk me Nipt K17710805A dhe ED Konstruksion shpk me Nipt 

K61625001I 

 

2. "SHKELQIMI 07" shpk me Nipt K68121808W 

* * * 

Njoftojmë se, kanë qenë pjesëmarrës në fazen tjetër të procedurës së sipërcituar këta ofertues me 

vlerat përkatëse të ofruara: 

1. BOE GLAVENICA shpk me Nipt K17710805A dhe ED Konstruksion shpk me Nipt 

K61625001I, me vlerë 189,879,050 (njëqind e tetëdhjetë e nëntë milion e tetëqind e 

shtatëdhjetë e nëntë mijë e pesëdhjetë) lekë  
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2. "SHKELQIMI 07" shpk me Nipt K68121808W, me vlerë me vlerë 190,689,000 (njëqind e 

nëntëdhjetë milion e gjashtëqind e tetëdhjetë e nëntë mijë) lekë. 

   

Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhtëm:  

Nuk ka 

* * * 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë se operatori ekonomik BOE 

GLAVENICA shpk me Nipt K17710805A dhe ED Konstruksion shpk me Nipt K61625001I, me 

përfaqësues Glavenica shpk me Nipt K17710805A me adrese Fier Ballsh Lagjja "5 Shkurti", 

Bulevardi "4 Heronjtë", godina nr.2, apartament nr.3, kati.4, se oferta e paraqitur nga ana juaj me 

vlerë 189,879,050 (njëqind e tetëdhjetë e nëntë milion e tetëqind e shtatëdhjetë e nëntë mijë e 

pesëdhjetë) lekë dhe e vlerësuar me 98 (nëntëdhjetë e tetë) pikë, është identifikuar si oferta e 

suksesshme. 

 

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Bashkisë Kavajë sigurimin e kontratës, siç parashikohet 

në dokumentat e tenderit, brenda 5 (pese) ditëve nga dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi.  

 

Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose nuk dorëzon sigurimin e kontratës brenda afatit 

përfundimtar tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do të konfiskohet sigurimi i ofertës suaj dhe 

kontrata do t’i akordohet ofertuesit vijues në klasifikimin përfundimtar, siç parashikohet në nenin 83  

të Ligjit nr. 162/2020 “Për prokurimin publik”. 

Ankesa: Nuk ka patur 

 

 

 

 

 

 

BASHKIA KAVAJË 
FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT 

 

Për:  BOE NG STRUCTURES shpk dhe "METEO".Sh.p.k shpk 

Adresa:  Gjirokaster Tepelene Lagjja "Selam Musai", Rruga Dule Dalani, Nr. pasurie 14/324, 

Zona Kadastrale 3574, Kati i dyte. 

Procedura e prokurimit: E kufizuar (në kuadër të proçesit të rindërtimit) 

 

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-53804-12-15-2022 

 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: Rindërtimi i kopsht cerdhe në fshatin Luz i Vogël 

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri] 

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


