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BASHKIA KONISPOL   
FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT  

  

 Data 28/12/2015  
Për:   “G.P.G COMPANY” shpk, Lushnje Procedura 

e prokurimit:  

 RIKONSTRUKSIONI I SHESHIT QENDROR TE QYTETIT  
Përshkrim i shkurtër i kontratës: [Sasia ose qëllimi dhe kohëzgjatja e kontratës]  
Publikime të mëparshme Buletini i Njoftimeve Publike  Nr.47, datë 01 Dhjetor 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. B.O.E  "JODY KOMPANY": SH.P.K   Nipt J94824803M  &  "SHENDELLI": SH.P.K    

Nipt K07924803N  

Vlera  30.745.552  Lekë pa TVSH  

  

2. B.O.E   “ARTI” shpk Nipt J64103808P & “B-93” shpk  Nipt J62903508R  & “ILIRIA/D”                  
shpk Nipt J66702510D  

Vlera 33.003.430 leke pa TVSH  

  

3. B.O.E  ''MANE/S'' sh.p.k  Nipt J64103865K  & ''NIKA'' sh.p.k Nipt J76705047U  

                                           

                                           Vlera 33.333.333 leke pa TVSH  

  

4. “G.P.G COMPANY” shpk  Nipt J64324443V  

Vlera 43.764.730 leke pa TVSH  

  

5. CAUSHI/M                   Nipt J97511807W  

Nuk ka paraqitur oferte  

  

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:  
1 B.O.E            "JODY KOMPANY": SH.P.K   &  "SHENDELLI": SH.P.K     
2 B.O.E           “ARTI” shpk & “B-93” shpk  & “ILIRIA/D”                    

3 B.O.E           ''MANE/S'' sh.p.k  & ''NIKA'' sh.p.k        4                           CAUSHI/M                     

  

  

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme:  
1 B.O.E            "JODY KOMPANY": SH.P.K   &  "SHENDELLI": SH.P.K     
• Punet e ngjashme te paraqitura nga te 2 operatoret ekonomike nuk plotesojne kerkesat sipas DST.  
• Nuk ka paraqitur makineri vijezimi sipas kerkesave te DST  

  



 

 

Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Këshilli i Ministrave    Tel.+ 355 4 22 77 510        https://www.app.gov.al           76/439   

 

 

  

Buletini Nr.52, datë  31 Dhjetor 2015                                            Agjencia e Prokurimit Publik  

  
  

2. B.O.E           “ARTI” shpk & “B-93” shpk  & “ILIRIA/D”  
• Kontrata e furnizimit te pemeve jo e sakte e dhe nuk eshte paraqitur certificate fitosanitare 

dhe origjine  
• Kontrata e furnizimit te gurit jo sipas kerkesave te DST  
• Vertetimi i tatimeve  jo i sakte (2 vertetime nga administrata tatimore me nr te njejte 

protokolli)  
     3    B.O.E           ''MANE/S'' sh.p.k  & ''NIKA'' sh.p.k   

• Punet e ngjashme te paraqitura nga Nika Sh.p.k nuk plotesojne kriteret sipas DST  
• Kontrata e furnizimit me gure nuk permban objektin e prokurimit sipas DST  

  

3 CAUSHI/M          

• Nuk ka paraqitur oferte  

  

* * *  

  

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë “G.P.G COMPANY” shpk, Lushnje se 
oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej 43.764.730 (Dyzete e tre milione e shtateqind e 
gjashtedhjete e kater mije e shtateqind e tridhjete) leke pa TVSH  është identifikuar si oferta e 
suksesshme.  

  

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Bashkise KONISPOL sigurimin e kontratës, siç 
parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 30 ditëve nga dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi.   

  

Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do veprohet 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 19/12/2015  
Ankesa: jo  
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