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* * * 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë Operatorin Ekonomik “G.P.G. 
COMPANY” Shpk, me Nuis J64324443V dhe me oferte ekonomike 285,604,492 (dyqind e 
tetedhjete e pese milion e gjashteqind e kater mije e katerqind e nentedhjete e dy)Lek pa Tvsh, se 
oferta e paraqitur nga ana juaj dhe e vlerësuar me 100 (njeqind) pikë, është identifikuar si oferta e 
suksesshme. 
 
Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Bashkise Lezhe sigurimin e kontratës prej 15 %, te 
vlerës se kontrates, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 5 (pese) 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]. 
 
Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 10/01/2022 
 
Ankesa: Nuk Ka 
 

 

 

BASHKIA LEZHE 
FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT 

 
Për: Operatorin Ekonomik “JUNIK” Shpk, me adrese: Lagjja SMT, Ndertese 2-Kateshe, kati 2, 
prane Drejtorise Sherbimit Pyjor, Lezhe. 
 
Procedura e prokurimit: “Procedurë e Pershpejtuar Rindertimi, E Kufizuar/ Pune, Marrëveshje 

Kuadër”, me disa Operatore Ekonomik, ku jo te gjitha kushtet janë te percaktuara, në kuadër të 
procesit të rindërtimit. 
Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-09565-10-26-2021 
Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Riforcimi dhe Rikonstruksioni i Biblotekes "Gjergj Fishta" dhe 

Pallatit te Kultures "Dede Ndue Lazri", ne Bashkine Lezhe”. 
Kohëzgjatja e kontratës: 344 dite. 
Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri] 

 
* * * 

Lista e operatorëve ekonomikë të kualifikuar në përfundim të fazës së parë të procedurës së 
sipërcituar: 
 
1- Operatori Ekonomik “JUNIK” Shpk, me Nuis J68007522L, 
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2- Bashkimi Operatoreve Ekonomik “SHPRESA – AL” Shpk, me Nuis K31321021N & “PEPA 

GROUP” Shpk, me Nuis L42215009L & “KACDEDJA” Shpk, me Nuis K51712017A, 
 

* * * 
Njoftojmë se, kanë qenë pjesëmarrës në fazen tjetër të procedurës së sipërcituar këta ofertues me 
vlerat përkatëse të ofruara: 
 
1- Operatori Ekonomik “JUNIK” Shpk, me Nuis J68007522L, me oferte ekonomike 236,725,554 
(dyqind e tridhjete e gjashte milion e shtateqind e njezet e pesemije e peseqind e pesedhjete e 
kater)Lek pa Tvsh, 
Piket: 100 (Njeqind) 
 
2- Bashkimi Operatoreve Ekonomik “SHPRESA – AL” Shpk, me Nuis K31321021N & “PEPA 

GROUP” Shpk, me Nuis L42215009L & “KACDEDJA” Shpk, me Nuis K51712017A, me oferte 

ekonomike 239,273,426.1 (dyqind e tridhjete e nente milion e dyqind e shtatedhjete e tre mije e 
katerqind e njezet e gjashte pike nje) Lek pa TVsh, 
Piket: 97.63 (nentedhjete e shtate pike gjashtedhjete e tre) 
 
Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhtëm: Nuk Ka. 
 

 
* * * 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë Operatorin Ekonomik “JUNIK” Shpk, 
me Nuis J68007522L dhe me oferte ekonomike 236,725,554 (dyqind e tridhjete e gjashte milion e 
shtateqind e njezet e pesemije e peseqind e pesedhjete e kater)Lek pa Tvsh, se oferta e paraqitur nga 
ana juaj dhe e vlerësuar me 100 (njeqind) pikë, është identifikuar si oferta e suksesshme. 
 
Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Bashkise Lezhe sigurimin e kontratës prej 15 %, te 
vlerës se kontrates, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 5 (pese) 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]. 
 
Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 10/01/2022 
 
Ankesa: Nuk Ka 
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