
 
 

 
 
 

REPUBLIKA E SHQIPËRISË 
BASHKIA  PEQIN 

Bashkia Peqin, Bulevardi “Mustafa Gjinishi”, e-mail “bashkiapeqin@yahoo.com” 
Nr.___.Prot                                                  Peqin , më 15/09/2016 

 
FORMULARI I NJOFTIM FITUESIT 

Data 15.09.2016 
 
Për:  Operatorin ekonomik :  “G.P.G COMPANY” shpk. 

Adresa : Lagja 18 Tetori, Lushnje, Nipt. J64324443V  
 
Procedura e prokurimit:  Kërkesë pë Propozime 
Përshkrim i shkurtër i kontratës:  Rehabilitim urban i sheshit prane Bashkise Peqin 
Kohezgjatja ne muaj 2 (dy) duke nisur nga data e lidhjes së kontrates 
Fondi limit:     5.798.687  lekë (pesemilion e shtateqind e nentedhjete e 
tetemije e gjashteqind e tetedhjete e shtate) pa tvsh 
Burimi i financimit:   Buxheti i Bashkisë Peqin 
Data e zhvillimit te procedures se prokurimit:  29.08.2016, Ora 11.00. 
 
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. Bashkimi i Shoqerive “Boshnjaku. B” shpk & “Sinani&Lici” shpk.    
                                            K72627402H                J69405109K 
 
Vlera : 4.818.690  lekë (katermilion e teteqind e tetembedhjetemije e gjashteqind e nentedhjete) pa 
tvsh 
 
2.  Bashkimi i Shoqerive “Ergen” shpk & “Eurondertim 2000” shpk.    
                                             J69405118J         K02003001O 
   
Vlera : 4.320.800 lekë (katermilion e treqind e njezetmije e teteqind) pa tvsh 
           
3. G.P.G. Company  shpk.          J64324443V 

mailto:bashkiapeqin@yahoo.com


  
Vlera :  5.288.180 lekë (pesemilion e dyqind e tetedhjete e tetemije e njeqind e tetedhjete) pa tvsh 
 
4.   Shendelli shpk.            L07924803N 
  
Vlera : 4.151.670 lekë (katermilion e njeqind e pesedhjete e njemije e gjashteqind e shtatedhjete) pa 
tvsh 
 
Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm: 
 
1. Bashkimi i Shoqerive “Boshnjaku. B” shpk & “Sinani&Lici” shpk.    
                                            K72627402H                J69405109K   
2. Bashkimi i Shoqerive “Ergen” shpk & “Eurondertim 2000” shpk.    
                                            J69405118J         K02003001O 
3. Shendelli shpk.            L07924803N 
 
Përkatësisht për arsyet e mëposhtme: 
1. Bashkimi i Shoqerive “Boshnjaku. B” shpk & “Sinani&Lici” shpk. 
Nuk jane dorezuar/paraqitur:  
a) Operatori ekonomik Sinani&Lici shpk. nuk plotëson kriterin 2.2 “Kapaciteti ekonomik dhe 
financiar”, të Kritereve të Vecanta të Kualifikimit, pika 3 “Vërtetim lëshuar nga Bashkia për shlyerjen 
e taksave vendore për vitin 2016”, pasi ka paraqitur nje dokument per shlyerjen e taksave vendore per 
vitin 2016, te leshuar nga ana e Njesise Administrative Pajove, dokument i cili eshte i pavlefshem, pasi 
eshte nxjerre ne kundershtim me Ligjin nr.139/2015 dt. 17.12.2015 “Per vetëqeverisjen vendore” neni 
66 dhe ne tejkalim te kopetencave te administrates se njesive administrative. 
2. Bashkimi i Shoqerive “Ergen” shpk & “Eurondertim 2000” shpk. 
Nuk jane dorezuar/paraqitur:  
a) Bashkimi i Shoqerive “Ergen” shpk & “Eurondertim 2000” shpk. nuk ploteson kriterin 2.3.2, 
“Liçensa profesionale, lidhur me ekzekutimin e punëve të kontratës”, të Kritereve të Vecanta të 
Kualifikimit “Kandidati ofertues duhet të përcaktoje me anë të një deklaratë (nga Administratori i 
shoqërisë) Drejtuesin Teknik të punimeve në objekt te perfshire ne licensen e shoqerise dhe të 
deklaroje se ai nuk është i angazhuar në kontrata të tjera dhe do të jetë i pranishëm gjatë gjithë kohës 
që do të kryhen punimet në objekt, shoqeruar me dokumentacionin e meposhtem:-  CV perkatese -
Kontrate pune e vlefshme (përkatëse) - Diplome”, pasi nuk ka paraqitur Diplomen per drejtuesin 
teknik Ajaz Ballhysa. 
b) Bashkimi i Shoqerive “Ergen” shpk & “Eurondertim 2000” shpk. nuk ploteson kriterin 2.3.4, të 
Kritereve të Vecanta të Kualifikimit “Operatorët ekonomike pjesëmarrës duhet te kenë drejtues teknik 
ne licence ose punonjës me kontratë të vërtetuar me kontratë pune të vlefshme, diplomë, CV, si më 
poshtë: - Inxhinier Ndertimi (1) - Inxhinier Hidroteknik (1) - Inxhinjer Mjedisi (1) -
Arkitekt (1)”, pasi nuk ka paraqitur dokumentat e kerkuara per disponimin e nje punonjesi te 
profesionit Arkitekt. 



c) Bashkimi i Shoqerive “Ergen” shpk & “Eurondertim 2000” shpk. nuk ploteson kriterin 2.3.5, të 
Kritereve të Vecanta të Kualifikimit “Operatori ekonomik duhet te kete punonjes te kualifikuar per 
realizimin e punimeve me deshmite perkatese si me poshte; • Teknik ndertimi te pakten 2 
punonjes, • Hidraulik te pakten 2 punonjes, • Elektricist te pakten 2 punonjes”, pasi nuk ka 
paraqitur dokumentat e kerkuara per disponimin e punonjesve te profesionit Elektricist. 
d) Bashkimi i Shoqerive “Ergen” shpk & “Eurondertim 2000” shpk. nuk ploteson kriterin 7, të 
Kritereve të Vecanta të Kualifikimit “Dëshmi për mjetet e pajisjet teknike, që ka në dispozicion apo 
mund ti vihen në dispozicion operatorit ekonomik, që nevojiten për ekzekutimin e kontratë”, pasi nuk 
ka paraqitur dokumentat e kerkuara per disponimin e mjetit Autobetoniere.  
3. Shendelli shpk.       
Operatori ekonomik “Shendelli” shpk. me dt. 02.09.2016, dorezoi prane K.V.O, te autoritetit 
kontraktor Bashkise Peqin, Deklarate dt. 02.09.2016. ku deklaronte se me vullnetin e plote dhe te lire 
ben terheqjen e ofertes nga vazhdimi i metejshem i procedures se prokurimit “Rehabilitim urban i 
sheshit prane Bashkise Peqin”. 
 

* * * 
Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë operatorin ekonomik G.P.G. Company 
shpk., me adresë : Lagja 18 Tetori, Lushnje,, se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej 
5.288.180 lekë (pesemilion e dyqind e tetedhjete e tetemije e njeqind e tetedhjete) pa tvsh është 
identifikuar si oferta e suksesshme. 
 
Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Autoritetit Kontraktor Bashkisë Peqin, me adresë: 
Bulevardi “Mustafa Gjinishi”, Kati i dytë, Peqin, (Njesia e Prokurimit) 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, 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  06.09.2016 
 
Ankesa: JO 
(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë ___________________________ 
 

 
 

KRYETARI 
 

/ Saimir HASALLA / 
 
 
 


