
Shtojca 15      
[ Shtojcë për t’u plotësuar Autoriteti Kontraktor] 

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT 

 [Data 29.05.2017] 

Për: „FUSHA” Sh.p.k. 

Procedura e prokurimit:   E hapur 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Sistemim , asfaltim i rruges Suk 1 -Arapaj- Samatice” 

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [.10 Prill 2017 [14] 

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  çmimi më i ulët   PO  oferta  ekonomikisht më e favorshme  

Njoftojme se, kane qenë pjesëmarrës në procedurë këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara: 

 

1- “FUSHA” Sh.p.k     J61922018S                     

 Emri i plotë i shoqërisë     numri i NIPT-it  

Vlera  157 217 227,04 (njeqind e pesedhjete e shtatemilion e dyqind e 

shtatembedhjetemije e dyqind e njezet e shtate presje zero kater) leke pa tvsh                     

 (me numra dhe fjalë) 

2-  “Boshnjaku B” Sh.p.k    K72627402H                    

 Emri i plotë i shoqërisë     numri i NIPT-it  

Vlera  158 069 043 (njeqind e pesedhjete e tetemilion e gjashtedhjete e dyzet e tre) leke pa 

tvsh                     

 (me numra dhe fjalë) 

3-  “Eurondertim M.K” Sh.p.k.   K62004009U       

 Emri i plotë i shoqërisë     numri i NIPT-it  

Vlera  159 184 300 (njeqind e pesedhjete e nentemilion e njeqind e tetedhjete katermije e 

treqind) leke pa tvsh                     

 (me numra dhe fjalë) 

4- “Shansi Invest” Sh.p.k.      J61924002T       

 Emri i plotë i shoqërisë     numri i NIPT-it  

Vlera  160 345 913 (njeqind e gjashtedhjetemilion e treqind e dyzet e pesemije e nenteqind e 

trembedhjete) leke pa tvsh                     

 (me numra dhe fjalë) 

5- “Bami” Sh.p.k.       J94416206R      

 Emri i plotë i shoqërisë     numri i NIPT-it  

Vlera  161 650 883 (njeqind e gjashtedhjete e njemilion e gjashteqind e pesedhjete e teteqind e 

tetedhjete e tre) leke pa tvsh                     

 (me numra dhe fjalë) 

6- “Shendelli” Sh.p.k.       K07924803N      

 Emri i plotë i shoqërisë     numri i NIPT-it  

Vlera  00 (zero) leke pa tvsh                     

 (me numra dhe fjalë) 

 

 

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:   

1-  “Eurondertim M.K” Sh.p.k. 



2- “Shansi Invest” Sh.p.k. 

3- “Bami” Sh.p.k. 

4-  “Shendelli” Sh.p.k.                    

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme: 

 

Eurondertim M.K.  

 

Kopje të bilanceve të tre viteve të fundit (2014, 2015, 2016)të paraqitur pranë autoriteteve përkatëse, 

jane të pakonfirmuara nga ky autoritet. 

Mungon pune e ngjashme me te njejten natyre. 

Mungojne kategorite NP-4D, NP-12C, NS-5A, NS-8A, NS-9C,  NS10-D, NS-18B, NS-20A  ne 

License profesionale te Shoqerise 

Nuk ploteson nje mesatar i të paktën 200 (dyqind) personave, për periudhën Janar 2015 –Shkurt 2017. 

Mungon Stafi Inxhinierik dhe Stafi teknik i kerkuar ne DT 

Mungojne  Certifikatat ISO te kerkuar ne DT 

Mungojne mjete e nevojshme per realizimin e punimeve te kerkuar ne DT 

 

Shansi Invest   

 

Mungon Vertimi i Bashkise Roskovec 

Vertetimi i Bankes dt 26.04.2017 më vonë se  5 (pesë) ditë nga dita e hapjes së ofertave 

Xhiro xhiros mesatare vjetore gjatë 3 (tre) viteve të fundit (2014, 2015, 2016) eshte një vlerë me te 

ulet se fondi limit 

Mungojne kategoria  NS10-D  ne License profesionale te Shoqerise 

Mungojne licensat e nevojshme (leshuar nga QKL), Liçence,per “Sherbime ekspertize dhe/ose 

profesionale lidhur me pyjet dhe/ose kullotat” QKL, Liçense lidhur me ndikimin ne mjedis te leshuar 

nga QKL. Kodi III.2.A .-Liçense e leshuar nga Qëndra Kombëtare e Liçensimit (QKL) .(Kodi III.2.B) 

per mbetjet e   tjera ndertimi dhe te prishjeve ne perputhje me Vendimin Nr.99 Date 18.02.2005 nga 

Ministria e Mjedisit .-Liçence, per “Prodhimi dhe/ose tregtimi i farnave dhe/ose fidaneve”, leshuar nga 

QKL. 

Nuk ploteson nje mesatar i të paktën 200 (dyqind) personave, për periudhën Janar 2015 –Shkurt 2017 

Mungon Stafi Inxhinierik Gjoelog dhe Agronom. 

Mungojne  Certifikatat ISO  39001-2012 te kerkuar ne DT 

Mungojne mjete e nevojshme per realizimin e punimeve te kerkuar ne DT 

Mungon fabrika e Asfaltit. 

 

Bami   

 

Mungon  Vertetimi i Bankes 

Mungon Vertimi i Bashkise Roskovec 

Mungojne kategoria  NS-9C  ne License profesionale te Shoqerise 

Mungojne licensat e nevojshme (leshuar nga QKL), Liçence,per “Sherbime ekspertize dhe/ose 

profesionale lidhur me pyjet dhe/ose kullotat” QKL, Liçense lidhur me ndikimin ne mjedis te leshuar 

nga QKL. Kodi III.2.A .-Liçense e leshuar nga Qëndra Kombëtare e Liçensimit (QKL) .(Kodi III.2.B) 

per mbetjet e   tjera ndertimi dhe te prishjeve ne perputhje me Vendimin Nr.99 Date 18.02.2005 nga 

Ministria e Mjedisit .-Liçence, per “Prodhimi dhe/ose tregtimi i farnave dhe/ose fidaneve”, leshuar nga 

QKL. 



Nuk ploteson nje mesatar i të paktën 200 (dyqind) personave, për periudhën Janar 2015 –Shkurt 2017 

Mungon Stafi Inxhinierik Hidroteknik, Mjedisi, Agronom  

Mungojne  Certifikatat ISO  50001-2011 te kerkuar ne DT 

Mungojne mjete e nevojshme per realizimin e punimeve te kerkuar ne DT 

Mungon Grafiku i punimeve. 

 

Shendelli   
 

Nuk ka paraqitur oferte, vetem QKB 

 

 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë [  “FUSHA " shpk - ] se oferta e 

paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej  157 217 227,04 (njeqind e pesedhjete e shtatemilion e 

dyqind e shtatembedhjetemije e dyqind e njezet e shtate presje zero kater)  leke pa tvsh    pikët 

totale të marra  [_____]është identifikuar si oferta e suksesshme. 

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë [BASHKIA ROSKOVEC - Drejtoria Juridike] sigurimin e 

kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 60 (gjashtedhjete) 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 [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  19.05.2017  

Ankesa: ka ose jo  JO 

(nëse ka) ka marrë përgjigje në date  

 

[Drejtuesi i autoritetit kontraktor] 

Majlinda BUFI 


