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Ankesa: ka ose jo: [ JO ]  
 
Gjatë afatit ligjor për pritjen e ankesave nga shoqëritë pjesëmarrëse në tender në mbështetje të  nenit 
42 e vijues te Aktit Normativ nr 9 date 16.12.2019 ‘’Per Perballimin e Pasojave te fatkeqesis natyrore 

te termetit te dates 26.11.2019’’,  nuk u paraqit asnjë ankesë sipas formularit përkatës pranë KPP. 
 

 

BASHKIA KURBIN 
FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT 

 
Për: Operatorin ekonomik “G.P.G. COMPANY” SHPK, Adresa: Fier, Lushnje, Lagjja 18 Tetori, 

godine 1 kateshe, tek nyja e prodhimit Asfalto-Betonit, prane Rotondos se Plukut. 
 
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-79224-11-19-2020 
 
Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Rindërtimi i Shkollës 9-vjeçare “Gjon Gjonaj”, Njësia 

Administrative Laç, Bashkia Kurbin, në kuadër të procesit të rindërtimit”. 
Fondi limit:  196,872,127 (njëqind e nëntëdhjetë e gjashtë milion e tetëqind e shtatëdhjetë e dy mijë 
e njëqind e njëzet e shtatë)  lekë. 
Kohëzgjatje e kontratës: 5 muaj nga nënshkrimi i kontratës. 
Burimi i financimit: Buxheti i Shtetit. 
Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike Nr.104 datë 20 nëntor 
2020. 
 

* * * 
Lista e operatorëve ekonomikë të kualifikuar në përfundim të fazës së parë të procedurës së 
sipërcituar: 
 
1. OE “G.P.G. COMPANY” SHPK             me numer NIPT-i       J64324443V 

 
2. BOE “SHENDELLI” SHPK & “ED KONSTRUKSION” SHPK & “SENKA” SHPK. 

- “SHENDELLI” SHPK,                       me numer NIPT-i       K07924803N 
- “ED KONSTRUKSION” SHPK,       me numer NIPT-i        K61625001I 
- “SENKA” SHPK,                                me numer NIPT-i        J94808405Q 

* * * 
Njoftojmë se, kanë qenë pjesëmarrës në fazen tjetër të procedurës së sipërcituar këta ofertues me 
vlerat përkatëse të ofruara: 
 
1. Operatori Ekonomik “G.P.G. COMPANY” SHPK, me numer NIPT-I  J64324443V. 

Vlera: 196,851,127 (njëqind e nëntëdhjetë e gjashtë milion e tetëqind e pesëdhjetë e një mijë e 
njëqind e njëzet e shtatë) lekë. 
Pikët: 100 
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2. Bashkimi i operatoreve ekonomikë “SHENDELLI” SHPK me numer NIPT-i K07924803N & 
“ED KONSTRUKSION” SHPK me numer NIPT-i K61625001I & “SENKA” SHPK me numer 

NIPT-i J94808405Q. 
Vlera: 196,867,127 (njëqind e nëntëdhjetë e gjashtë milion e tetëqind e gjashtëdhjetë e shtatë 
mijë e njëqind e njëzet e shtatë) lekë. 
Pikët: 99.11 

 
Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhtëm: 

 S’ka 
 

Perkatësisht për arsyet e mëposhtme: 
 S’ka 

 
* * * 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë OE “G.P.G. COMPANY” SHPK me 

numer NIPT-i J64324443V, me adresë: Fier, Lushnje, Lagjja 18 Tetori, godine 1 kateshe, tek nyja e 
prodhimit Asfalto-Betonit, prane Rotondos se Plukut, se oferta e paraqitur nga ana juaj me vlerë: 
196,851,127 (njëqind e nëntëdhjetë e gjashtë milion e tetëqind e pesëdhjetë e një mijë e njëqind e 
njëzet e shtatë) 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.  
 
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 
196,867,127 (njëqind e nëntëdhjetë e gjashtë milion e tetëqind e gjashtëdhjetë e shtatë mijë e njëqind 
e njëzet e shtatë)  lekë pa TVSH. 
 
Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë : 27.01.2021 
 
Ankesa: ka ose jo: Nuk ka patur. 
 

 

BASHKIA KRUJË 
FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORËVE EKONOMIKË TË SUKSESSHËM NË 

MARRËVESHJEN KUADËR 
 

Për: [Emri dhe adresa e operatorëve ekonomikë të shpallur fitues] 
1.Bashkimi i Operatoreve Ekonomik : ‘’A.L-ASFALT’’ sh.p.k , me nr NIPT-i K81511508A, me 
adrese Xhafzotaj SALLMONE Rruga Hoxheve, Zona kadastrale 3852, Nr pasurie 19/36 dhe 
administrator te shoqerise Z Astrit Varaku +’’ALB KORCA 2002’’ sh.p.k , me nr NIPT-I 
K34004003T me adrese Korce Pojan Zemblak Lagjja Qender, Rruga Nacionale Km I, Zona 
Kadastrale 3903, Nr. Pasurie 155/13, Prane Nenstacionit Zemblak, dhe administrator Z Arian 
Myrtollari., perfaqesues i BOE subjekti ‘’A.L-ASFALT’’ sh.p.k  


