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BASHKIA  LUSHNJE  
FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT  

  

Për :  „  G.P.G Company „ shpk Lushnje  Adresa :  Lagjia 18 Tetori  godine 1 kateshe  tek  Nyja e 
Prodhimit  te Asfaltobetonit  prane Rotondos  se  Plugut   Lushnje.  
 Procedura e prokurimit:  Procedure e hapur elektronike  

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Urbanizimi i zones informale ne lagjen “18 Tetori”  
 Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike  Nr.31 data  10.08.2015    
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. Shoqeria ‘Caushi /M “  ”shpk     me  numer  NIPT-i  J 97511807W  

Vlera 0 (zero)  leke pa tvsh  Nuk ka  paraqitur  formular  oferte ose preventiv .Ka paraqitur vetem 
nje   flete bosh  dhe asnje dokument tjeter.  
2. Bashkimi i shoqerive “Fusha  “shpk   Tirane  me   numer  NIPT-i J61922018 S  & “Llazo “ 

shpk   Kolonje , Fier  me  numer  NIPT-i   K24218401K  

Vlera   74  290  946 . 13  (  shtatedhjete e kater  milion e  dyqind e nentedhjete  mije  e nenteqind e 
dyzet e gjashte presje  trembedhjete ) leke pa tvsh    

3. Shoqeria G.P.G Company” shpk   Lushnje  ,  me  numer  NIPT-iJ64324443V  

Vlera 73 264 720   (shtatedhjete e  tre  milion e dyqind e gjashtedhjete e kater  mije e  shtateqind e 
njezet ) leke  pa tvsh  

    

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:  
1. Shoqeria ‘Caushi /M “  ”shpk     me  numer  NIPT-i  J 97511807W  
2. Bashkimi i shoqerive “Fusha  “shpk   Tirane  me   numer  NIPT-i J61922018 S  & “Llazo “ 

shpk   Kolonje , Fier  me  numer  NIPT-i   K24218401K  

  

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme:  

  

. Shoqeria ‘Caushi /M “  ”shpk  :  
• Shoqeria “ Caushi/M ”   shpk  ka paraqitur  vetem nje flete te bardhe bosh  dhe  asnje  

dokument  tjeter .  

Bashkimi i shoqerive “Fusha  “shpk   Tirane  & “Llazo “ shpk   Kolonje , Fier :  
• Bilancet e viteve 2012 dhe 2014  te shoqerise “ Llazo “ shpk  jane me humbje.  Kjo  bie ne 

kundershtim me    DST  kriteret e vecanta te kualifikimit  kapaciteti  ekonomik  dhe  
financiar pika  2.  

• Jane  paraqitur   ne sasine  2 ( dy ) grejder , me  dokumentacion  jo   te rregullt.  Makinerite 
e llojit grejder nuk jane te paisur me dokumentacionin e plote qe duhet per mjete qe 
shenohen ne regjistrat publike (mjete me goma) Kjo bie ne kundershtim me DST shtojca nr 
10 kriteret e vecanta te kualifikimit kapaciteti  teknik   pika 7.  

• Certifikata “Pass 99” e shoqerise “Llazo “shpk  eshte   ne gjuhen  angleze    dhe e 

paperkthyer   ne shqip.  Kjo bie ne kundershtim me DST       I  njoftimi I kontrates  
seksionio 4 pika 4.6    dhe   kriteret e vecanta te kualifikimit  kapaciteti teknik pika 3.  
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• Shoqeria  “Llazo “shpk      nuk ka paraqitur kontrata   te ngjashme  per objektin tone                        
(  rikonstruksion  rruge  ,sistemim asfaltim rruge )   ne perputhje me    perqindjen  e 
pjesemarrjes se  saj  ne   kete bashkim .Kjo bie ne kundershtim  me VKM nr 914 date 
29.12.2014 “Per miratimin e rregullave te prokurimit publik “ kreu VIII  neni 74  pika 3.  

• Preventivat  nuk  jane  plotesuar   sipas  preventivave  te  hedhur  ne sistem . Ndryshon  

Fondi rezerve.   

  

* * *  

  
Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë “G.P.G Company ”shpk Lushnje          se 
oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej 73 264 720  (shtatedhjete e tre  milion  e dyqind 
e gjashtedhjete e kater  mije  e  shtateqind e njezet ) 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 diteve  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 [vlera 
përkatëse e shprehur në fjalë dhe shifra], 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  10.09.2015  
Ankesa: ka ose jo   JO   
(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë  :    

  

 


