
[ BASHKIA   TEPELENE] 

      FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT  

            [11.01.2017] 

Për:[ “G.P.G.-COMPANY_"  shpk  ”] 

Procedura e prokurimit: "E    HAPUR" 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Rikonstruksion i rruges Ago Celi dhe Rruges se Re” , 
Rikonceptim i palestres  te lagjes 15 Shtatori” 

 

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike nr 48 date 05.12.2016  

Njoftojme se, kane qene pjesemarres ne procedure keta ofertues me vlerat perkatese te ofruara: 

-  BOP  “B-93”shpk &  “Boshnjaku” shpk    & “Kevin Konstruksion” shpk        Vlera 
108.161.696 ( njeqind e tetemilione e njeqind e gjashte dhjete e nje mije e e gjashte qind e 
nentedhjete e gjashte)  129.794.035  leke me tvsh                  

-   “ARKONSTUDIO” shpk     Vlera  jo e dorezuar  

-  “SHENDELLIA”  shpk  Vlera  117.525.899 ( njeqind e shtatembedhjete milione e pseqinde 
njezete e pese mije e teteqinde e nentedhjete e nente) leke pa tvsh ; 140.031.079 leke me 
tvsh. 

-  “  CAUSHI”   shpk     Vlera  jo e dorezuar 

-" G.P.G.-COMPANY_"    NIPTI   J64324443V  Vlera : 117.059.057 ( njeqind e 

shtatembedhjete milione e pesedhjete e nente mije e pesedhjete e shtate)leke pa tvsh   dhe  

140.470.869( njeqind e dyzetmilione e katerqinde shtatedhjete mije e teteqinde gjashte dhjete e 

nente ) leke me tvsh 

Ka te skualifikuar.   

-Operatori  Bashkim  i operatoreve   BOP  “B-93”shpk &  “Boshnjaku” shpk    & “Kevin 
Konstruksion” shpk , nuk  paraqitur 

 

Jo fuqi punetore te mjaftueshme sipas kerkesave te DST 

Jo  certifikatat  ISSO 

BOE (asnjeri nga operatoret) nuk ka vertetim te leshuar nga zyra e Taksave apo e Finances te 

Bashkise Tepelene. 

Jo i plotesuar  numri i punonjesve teknik te certifikuar nga (IQT) Instituti Qendror Teknik) 

 

-Operatori “ARKONSTUDIO” shpk   nuk  paraqitur  te plotesuar  Formularin e ofertes  dhe 

preventivin  

-Operatori   “CAUSHI” shpk nuk ka paraqitur te plotesuar  Formularin e ofertes  dhe preventivin  

- Operatori   “SHENDELLI”: 

 Jo fuqi punetore te mjaftueshme sipas kerkesave te DST 

JO Sigurim oferte,sipas Shtojcës 3;  MUNGON 

 
* * * 



Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë  : Operatori   ekonomik "G.P.G.-

COMPANY_"    NIPTI   J64324443V  Vlera : 117.059.057 ( njeqind e shtatembedhjete milione 

e pesedhjete e nente mije e pesedhjete e shtate)leke pa tvsh   dhe  140.470.869( njeqind e 

dyzetmilione e katerqinde shtatedhjete mije e teteqinde gjashte dhjete e nente ) leke me tvsh.] 

është identifikuar si oferta e suksesshme. 

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë [Bashkia  Tepelene  N/Kryetari i Bashkise] kopjen e 
nënshkruar të formularit të kontratës dhe të sigurimit të kontratës, siç parashikohet në dokumentat 
e tenderit, brenda 30 (tridhjetë) ditëve nga dita e marrjes së këtij njoftimi.  

Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do të 
konfiskohet sigurimi i ofertës suaj 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 për prokurimet publike nr.9643 
date 20.11.2006 

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 30.12.2016 

Ankesa: ka ose jo:  nuk   ka  

 

KRYETARI I AUTORITETIT  KONTRAKTOR    
 

  Termet     PEÇI 

 
 


