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NJOFTIME FITUESI PËR PROCEDURA 
TË KUFIZUARA 

 

BASHKIA KURBIN 
FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT 

 
Për: Bashkimin e operatoreve ekonomikë “NG STRUCTURES” SHPK & “G.P.G. COMPANY” 

SHPK & “SHENDELLI” SHPK: 
- “NG STRUCTURES” SHPK, Adresa: Gjirokaster, Tepelene, TEPELENE Lagjja "Selam 

Musai", Rruga Dule Dalani, Nr. pasurie 14/324, Zona Kadastrale 3574, Kati i dyte. 
- “G.P.G. COMPANY” SHPK, Adresa: Fier, Lushnje LUSHNJE, Lagjja 18 Tetori, godine 

1 kateshe, tek nyja e prodhimit Asfalto-Betonit, prane Rotondos se Plukut. 
- “SHENDELLI” SHPK, Adresa: Fier, Lagjja "Kastrioti", rruga "Andon Profka", 2 kullat 

Fier. 
 
Procedura e prokurimit: “Procedurë e Kufizuar, Marrëveshje Kuadër” Punë (Prokurim me mjete 

elektronike), në kuadër të procesit të rindërtimit.  
Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-79782-11-24-2020 
Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Rikonstruksioni i mjediseve në bashkëpronësi ose të përbashkëta 
në ndërtesa (Pallat), në kuadër të procesit të rindërtimit”. 
Fondi limit:  356,375,703 (treqind e pesëdhjetë e gjashtë milion e treqind e shtatëdhjetë e pesë mijë 
e shtatëqind e tre)  lekë. 
Kohëzgjatje e kontratës: 9 muaj nga nënshkrimi i kontratës. 
Burimi i financimit: Buxheti i Shtetit. 
Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike Nr.107 datë 25 nëntor 
2020. 

* * * 
Lista e operatorëve ekonomikë të kualifikuar në përfundim të fazës së parë të procedurës së 
sipërcituar: 
 
1. Bashkimi i operatoreve ekonomikë “"METEO".SH.p.k” SHPK & “ED KONSTRUKSION” 

SHPK & “ALBA KONSTRUKSION” SHPK & “SENKA” SHPK & “UDHA” SHPK. 
- “"METEO".SH.p.k” SHPK,  me numer NIPT-i                 L26310801C 
- “ED KONSTRUKSION” SHPK,       me numer NIPT-i       K61625001I 
- “ALBA KONSTRUKSION” SHPK, me numer NIPT-i       J61812013R 
- “SENKA” SHPK,                                me numer NIPT-i       J94808405Q 
- “UDHA” SHPK,                                  me numer NIPT-i       K77524909Q 

 
2. Bashkimi i operatoreve ekonomikë “NG STRUCTURES” SHPK & “G.P.G. COMPANY” 

SHPK & “SHENDELLI” SHPK. 
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- “NG STRUCTURES” SHPK,            me numer NIPT-i        L79326502O 
- “G.P.G. COMPANY” SHPK,            me numer NIPT-i         J64324443V 
- “SHENDELLI” SHPK,                      me numer NIPT-i         K07924803N 

 
* * * 

Njoftojmë se, kanë qenë pjesëmarrës në fazen tjetër të procedurës së sipërcituar këta ofertues me 
vlerat përkatëse të ofruara: 
 
1. “"METEO".SH.p.k” SHPK me numer NIPT-i L26310801C & “ED KONSTRUKSION” SHPK 

me numer NIPT-i K61625001I & “ALBA KONSTRUKSION” SHPK me numer NIPT-i 
J61812013R & “SENKA” SHPK me numer NIPT-i J94808405Q & “UDHA” SHPK me numer 

NIPT-i K77524909Q. 
Vlera: 356,004,384 (treqind e pesëdhjetë e gjashtë milion e katër mijë e treqind e tetëdhjetë e 
katër) lekë. 
Pikët: 99.96 

2. Bashkimi i operatoreve ekonomikë “NG STRUCTURES” SHPK me numer NIPT-i 
L79326502O & “G.P.G. COMPANY” SHPK me numer NIPT-i J64324443V & 
“SHENDELLI” SHPK me numer NIPT-i K07924803N. 
Vlera: 355,777,414 (treqind e pesëdhjetë e pesë milion e shtatëqind e shtatëdhjetë e shtatë mijë 
e katërqind e katërmbëdhjetë) lekë. 
Pikët: 100 

 
Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhtëm: 

 S’ka 
Perkatësisht për arsyet e mëposhtme: 

 S’ka 
 

 
* * * 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë BOE “NG STRUCTURES” SHPK me 

numer NIPT-i L79326502O, me adresë: Gjirokaster, Tepelene, TEPELENE Lagjja "S 
elam Musai", Rruga Dule Dalani, Nr. pasurie 14/324, Zona Kadastrale 3574, Kati i dyte & “G.P.G. 

COMPANY” SHPK me numer NIPT-i J64324443V, me adresë: Fier, Lushnje LUSHNJE, Lagjja 18 
Tetori, godine 1 kateshe, tek nyja e prodhimit Asfalto-Betonit, prane Rotondos se Plukut & 
“SHENDELLI” SHPK me numer NIPT-i K07924803N, me adresë: Fier, Lagjja "Kastrioti", rruga 
"Andon Profka", 2 kullat Fier, se oferta e paraqitur nga ana juaj me vlerë: 355,777,414 (treqind e 
pesëdhjetë e pesë milion e shtatëqind e shtatëdhjetë e shtatë mijë e katërqind e katërmbëdhjetë) lekë 
pa Tvsh dhe e vlerësuar me 100 pikë, është identifikuar si oferta e suksesshme. 
Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Bashkisë Kurbin, Lagjia Nr.3 Laç, Tel/Fax 
0035553222270, Cel: 0682205942, sigurimin e kontratës 15%, siç parashikohet në dokumentat e 
tenderit, brenda 5 (pesë) ditëve nga dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi.  
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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 
356,004,384 (treqind e pesëdhjetë e gjashtë milion e katër mijë e treqind e tetëdhjetë e katër)  lekë pa 
TVSH. 
Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë : 05.01.2021 
 
Ankesa: ka ose jo: Nuk ka patur. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


