
                                                                                                           
 
 
 
 

 
REPUBLIKA E SHQIPERISE 

BASHKIA LUSHNJE  
Adresa:Lagjia Kongresi Lushnjes         Tel:+355 35 22139                      E-mail:bashkia_lushnje@yahoo.com 
  
Nr ________Prot                                       Lushnje me _____/_____/2017 

 
 
 
 
 

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT 
 
 Data  31.08.2017 
 
 
Për: Shoqerine :   G.P.G Company   “ shpk Lushnje   „shpk   me adrese  : Lagjja 18 Tetori, 
godine njekateshe, tek nyja e prodhimit Asfaltobetonit prane Rotondos se Plukut ” Lushnje.     
Procedura e prokurimit: Procedure e Hapur  
Përshkrim i shkurtër i kontratës:  ” Rikonstruksion i Shkolles 9-vjecare Krutje ” 
 
 Fondi limit 53 150 081 ( pesedhjete e tre milion e njeqind e pesedhjete mije e tetedhjete e 
nje ) leke pa tvsh. 
Fondi   eshte  vënë në dispozicion nga  te Fondi i Zhvillimit te Rajoneve. 
 .  
Vlera me tvsh:  63 780 098   (gjashtedhjete e tre milion e shtateqind e tetedhjete mije e 
nentedhjete  e tete  ) leke.   
 Fondi eshte  vënë në dispozicion nga  Fondi i Zhvillimit te Rajoneve. 
Data e zhvillimit te procedures : 17.07.2017  
Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri] 
Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  çmimi më i ulët X oferta ekonomikisht më e favorshme  
 
Njoftojme se, kane qenë pjesëmarrës në procedurë këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara: 
 
1 .”Aurora Konstruksion shpk  Tirane  me Nipt  K02017003I   dhe BE-IS    ” shpk  Kukes   
me NIPT  K71412003A                                                                                                



Emri i plotë i shoqërisë                        numri i NIPT-it   
  
Vlera :   44 944 280       (dyzet e kater milion  e nenteqind e dyzet e kater mije e dyqind e 
tetedhjete    ) leke pa tvsh 

(me numra dhe fjalë) 
 
2 .  G.P.G Company   “ shpk Lushnje                                            J 64324443 V 
Emri i plotë i shoqërisë                        numri i NIPT-it    
 
Vlera  52.442.290  (pesedhjete e dy milion e katerqind e dyzet e dy mije e dyqind e 
nentedhjete) leke pa tvsh 

(me numra dhe fjalë) 
 

3 . “SENKA” sh.p.k Lushnje me nipt  J 94808405 Q  dhe Ndregjoni shpk TiRANE me Nipt 
K31329048I                                                                                                                                 
Emri i plotë i shoqërisë                        numri i NIPT-it   
  
Vlera  53.146.420 (pesedhjete e tre milion e njeqind e dyzet e gjashte mije e katerqind e 
njezet ) leke pa tvsh 
     (me numra dhe fjalë) 

 
4 .  SHENDELLI   ” shpk, Fier                                      K07924803N 
Emri i plotë i shoqërisë                        numri i NIPT-it   
  
Vlera  0          (ZERO    ) leke pa tvsh 

(me numra dhe fjalë) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm: 
 
1 .”Aurora Konstruksion shpk  Tirane  me K02017003I   dhe BE-IS    ” shpk  Kukes   
me NIPT  K71412003A                                                                                                
Emri i plotë i shoqërisë                        numri i NIPT-it   
 



2  . “SENKA” sh.p.k Lushnje me nipt  J 94808405 Q  dhe Ndregjoni shpk TiRANE me Nipt 
K31329048I                                                                                                                                 
Emri i plotë i shoqërisë                        numri i NIPT-it   
 
 
3 .  SHENDELLI   ” shpk, Fier                                      K07924803N 
Emri i plotë i shoqërisë                        numri i NIPT-it   
 
 
 
 
 
1- Senka shpk dhe Ndregjoni shpk 
 
Nuk eshte  paraqitur  asnje  dokumentacion per 1 ( nje)  pllakashtrues  , nga (4) kater qe 
kerkohen ju keni paraqitur vetem tre ,  kjo bie ne kundershtim me Dokumentat Standarte te 
Tenderit   , Shtojca nr 10 , Kriteret e Vecanta te Kualifikimit , Kapaciteti Teknik    pika 4 . 
Ju nuk keni paraqitur  asnje  dokumentacion per 4 (kater) suvatues , kjo bie ne kundershtim me 
Dokumentat Standarte te Tenderit   , Shtojca nr 10 , Kriteret e Vecanta te Kualifikimit , 
Kapaciteti Teknik    pika 4 . 
 
Shoqeria ka mangesi ne mjete si me poshte : 
-Nga 6 kamiona veteshkarkues  mbi 15 Ton qe kerkohen mungojne  2 (dy) kamione  
veteshkarkues 
-Autobotit te ujit  me targa AA 315 NA ,i ka skaduar Certifikata  e Transportit me date 
14.03.2017 
-Nga 2 motosaldatrice qe kerkohen ju mungojne  1 (nje)  
-Mungon skeleria 
-Mungon kompresori  
-Mungon makineria  per hidrombjellje 
-Mungon instrumenti optik  ose GPS per punimet gjeodezike  
-Mungon ndricuesi me gjenerator  
Keto mangesi ne mjete  bien ne kundershtim me Dokumentat Standarte te Tenderit   , Shtojca nr 
10 , Kriteret e Vecanta te Kualifikimit , Kapaciteti Teknik    pika 6 . 
 
 
 
 
 
 
 
Aurora Konstruksion shpk dhe Be-Is shpk   
Nuk  jane  paraqitur  vertetimet  per shlyerjen e  taksave vendore  dhe tarifave vendore  per vitet 
2017 nga  njesia /njesite vendore  ku ju ushtroni aktivitetin tuaj .  Ne ekstraktin e QKR –se te 
Aurora shpk , jane paraqitur 2 vendodhje te tjera te ushtrimit te aktivitetit ne Tirane  dhe per kete 



eshte paraqitur vetem nje.  Kjo bie ne kundershtim me Dokumentat Standarte te Tenderit   , 
Shtojca nr 10 , Kriteret e Vecanta te Kualifikimit , Kapaciteti Ekonomik dhe Financiar   pika 3 
 
Ing.Ndertimi Profili Transport Armeda Gramos  eshte  punesuar muajin Prill 2017 (duke mos 
qene ne listpagesa sipas periudhes per te cilen jane kerkuar listepagesat Maj 2016 –Maj  2017)  
Ing.Ndertimi Profili Transport Bujar Islami eshte punesuar ne muajin Mars 2017 (duke mos qene 
ne listpagesa sipas periudhes per te cilen jane kerkuar listepagesat Maj 2016 –Maj  2017)  
Kjo bie ne kundershtim me Dokumentat Standarte te Tenderit   , Shtojca nr 10 , Kriteret e 
Vecanta te Kualifikimit , Kapaciteti Teknik    pika 4 . 
 
Shoqeria Aurora Konstruksion shpk ka paraqitur si Eskavator me Goma mjetin me Targa 
ABMT90  i cili sipas fotos bashkengjitur eshte skrep, dhe nuk ka lidhje me eskavator me goma 
sepse jane te dy te specifikave te ndryshem.Eskavatoret me goma rrotullohen 360 grad kurse 
skrepi eshte i pajisur me kove para mbrapa por leviz vetem ne menyre horizontale ne objekt .  
Per 2 eskavator me goma , ju keni paraqitur  vetem deklarate doganore , mungon leja e 
qarkullimit   
Keto mangesi ne mjete  bien ne kundershtim me Dokumentat Standarte te Tenderit   , Shtojca nr 
10 , Kriteret e Vecanta te Kualifikimit , Kapaciteti Teknik  ,pika 6 . 
 
 
 
 
 
 
SHENDELLI SHPK  
 
Nuk eshte paraqitur asnje lloj dokumentacioni te kerkuar sipas Dokumentave  Standarte te 
Tenderit ,pervec ekstraktit te QKR-se   
 

 
* * * 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë     G.P.G Company   “ shpk 
Lushnje   „shpk   me adrese  : Lagjja 18 Tetori, godine njekateshe, tek nyja e prodhimit 
Asfaltobetonit prane Rotondos se Plukut ” Lushnje.  ,    se oferta e paraqitur, me një vlerë të 
përgjithshme prej  52.442.290  (pesedhejte e dy milion e katerqind e dyze e dymije e dyqind e 
nenetedhjete) leke pa tvsh,  është identifikuar si oferta e suksesshme. 
 
Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Bashkise  Lushnje  sigurimin e kontratës, siç 
parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 30 (tridhjete) 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, oferta e të cilit është dorëzuar me një vlerë të përgjithshme 
prej ________, 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  28.07.2017 
 
Ankesa:  Ka pasur  ankesa  
(nëse ka) ka marrë përgjigje me shkrese nr prot 6725 date 09.08.2017 
 
 

TITULLARI  I  AUTORITETIT  KONTRAKTOR 
FATOS  TUSHE 

 


