
 

 
 

FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT 

 

[ Data : 06.02.2019] 

 

Për: Operatorin Ekonomik “GPG Company” shpk, me NIPT J64324443V, me adrese: Lagjja 18 

Tetori, godine 1 kateshe, tek nyja e prodhimit te asfalto betonit prane rotondos se Plukut, Lushnje. 

 

Procedura e prokurimit: “Tender i Hapur”  me objekt :  “Rikonstruksion i rrugës Aksi Nacional –

Luftinjë (faza e parë –Rruga e Izvorit)”. 

 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Rikonstruksion i rrugës Aksi Nacional –Luftinjë (faza e parë –

Rruga e Izvorit)”. 

 

Numri i referencës së procedurës: REF-00509-12-20-2018. 

 

Kohëzgjatja: brënda 8.5 muajsh nga data e fillimit te punimeve.  

 

Fondi limit: 193.696.011 (njëqind e nëntëdhjetë e tre milion e gjashtëqind e nëntëdhjetë e gjashtë mijë e 

njëmbëdhjetë) lekë pa tvsh. 

 

Burimi i financimit: Buxheti i Shtetit. 

 

Data e zhvillimit të procedurës së prokurimit: Datë 21.01.2019. 

 

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Nuk ka patur. 

 

Njoftojmë se, kanë qënë pjesëmarrës në procedurë këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara pa tvsh: 

 

NR SHOQERIA NIPTI 
 OFERTA PA 
TVSH   

1 "GPG COMPANY" SHPK  J64324443V       109,603,326  

2 "SALILLARI" SHPK  J62903125G       113,300,985  

3 
"GRAND KONSTRUKSION M" SHPK   L38109801T  

     115,000,000  "SHKELQIMI 07" SHPK   K68121808W  

4 
"KACDEDJA" SHPK  K51712017A  

     116,215,512  "EVEREST" SHPK  J78311921L  

5 
"DENIS 05" SHPK   K51518029B  

     138,117,567  "ERAL CONSTRUCTION COMPANY" SHPK  K82230002K  

6 
"AGI KONS" SHPK    K21622001M  

     138,342,047  "BE-IS" SHPK   K71412003A  



 

7 
"VAGALAT" SHPK   J69102503I  

     139,732,207  "NIEM" SHPK  K36609610Q  

8 "4AM" SHPK  K92005016L       143,164,802  

9 

"B 93" SHPK   J62903508R  

     149,381,264  

"B 93II" SHPK  L52209050O  

"ARKONSTUDIO" SHPK  L42019004I  

10 

"DELTA LAVORI" SPA   L62415021P        151,706,966  

"COMPANY RIVIERA 2008" SHPK  K81716011V     

"AGRI CONSTRUKSION" SHPK  K01725001F     

11 
"SIRETA 2F" SHPK    K51501008J       160,000,000  

"ARTYKA II" SHPK  K26625603U    

12 "CURRI" SHPK  J67902718S       169,270,678  

13 
"SENKA" SHPK &   J94808405Q  

     174,950,895  "PALI" SHPK  J87605302Q  

 
Pas vleresimit te dokumentacionit te paraqitur komisioni me unanimitet vendosi: 

 

1. Te skualifikoje shoqerine “Salillari” shpk  pasi:  

 

Nuk ploteson kerkesen 2.3.9 dhe 2.3.10 per kualifikim lidhur me disponimin e mjeteve dhe paisjeve, pasi 

nuk disponon mjetin “Mikser Rrotullues (Rotary Mixer)”. Ne vend te paisjes se kerkuar ne specifikimet 

teknike per kete qellim, kjo shoqeri ka paraqitur nje paisje per gerryerjen e asfaltit e cila nuk ka asgje te 

perbashket me mjetin e kerkuar. Duke qene se mjeti i kerkuar ne kerkesat per kualifikim, referuar edhe 

specifikimeve teknike te ngarkuara ne sistem, eshte i domosdoshem per realizimin e punes sipas 

teknologjise se re te parashikuar ne projekt, kjo shoqeri nuk mund ta kryeje punen qe tenderohet. 

 

Duke qene se kjo e mete eshte thelbesore, komisioni vendosi te mos vazhdoje me me shqyrtimin e 

dokumentacionit te mbetur per kete shoqeri. 

 

2. Te skualifikoje bashkimin e Operatoreve Ekonomike “Grand Konstruksion M” shpk (27,4%) 

dhe “Shkelqimi 07” shpk (72,6%) pasi: 

 

Nuk ploteson kerkesen 2.3.9 dhe 2.3.10 per kualifikim lidhur me disponimin e mjeteve dhe paisjeve, pasi 

nuk disponon mjetin “Mikser Rrotullues (Rotary Mixer)”. Per kete mjet nuk ka paraqitur asnje 

dokumentacion, por ka paraqitur nje liste mjetesh qe disponohen nga shoqeria italiane “Panways” srl, me 

seli ne Itali, dhe jane ne dispozicion per qira. Ky dokument nuk eshte i mjaftueshem, referuar kerkesave 

te tenderit. Duke qene se mjeti i kerkuar ne kerkesat per kualifikim, referuar edhe specifikimeve teknike 

te ngarkuara ne sistem, eshte i domosdoshem per realizimin e punes sipas teknologjise se re te parashikuar 

ne projekt, kjo shoqeri nuk mund ta kryeje punen qe tenderohet. 

 

Duke qene se kjo e mete eshte thelbesore, komisioni vendosi te mos vazhdoje me me shqyrtimin e 

dokumentacionit te mbetur per kete bashkim shoqerish. 

 

3. Te skualifikoje bashkimin e Operatoreve Ekonomike “Kacdedja” shpk (63%) dhe “Everest” 

shpk (37%) pasi: 

 



 

Nuk ploteson kerkesen 2.3.9 dhe 2.3.10 per kualifikim lidhur me disponimin e mjeteve dhe paisjeve, pasi 

nuk disponon mjetin “Mikser Rrotullues (Rotary Mixer)”. Duke qene se mjeti i kerkuar ne kerkesat per 

kualifikim, referuar edhe specifikimeve teknike te ngarkuara ne sistem, eshte i domosdoshem per 

realizimin e punes sipas teknologjise se re te parashikuar ne projekt, kjo shoqeri nuk mund ta kryeje punen 

qe tenderohet. 

 

Duke qene se kjo e mete eshte thelbesore, komisioni vendosi te mos vazhdoje me me shqyrtimin e 

dokumentacionit te mbetur per kete bashkim shoqerish. 

 

4. Te skualifikoje shoqerine “Curri” shpk pasi: 

 

Nuk ploteson kerkesen 2.3.9 dhe 2.3.10 per kualifikim lidhur me disponimin e mjeteve dhe paisjeve, pasi 

nuk disponon mjetin “Mikser Rrotullues (Rotary Mixer)”. Duke qene se mjeti i kerkuar ne kerkesat per 

kualifikim, referuar edhe specifikimeve teknike te ngarkuara ne sistem, eshte i domosdoshem per 

realizimin e punes sipas teknologjise se re te parashikuar ne projekt, kjo shoqeri nuk mund ta kryeje punen 

qe tenderohet. 

 

Duke qene se kjo e mete eshte thelbesore, komisioni vendosi te mos vazhdoje me me shqyrtimin e 

dokumentacionit te mbetur per kete shoqeri. 

 

5. Te skualifikoje bashkimin e Operatoreve Ekonomike “Senka” shpk (92,2%) dhe “Pali” shpk 

(7,8%) pasi: 

 

Nuk ploteson kerkesen 2.3.9 dhe 2.3.10 per kualifikim lidhur me disponimin e mjeteve dhe paisjeve, pasi 

nuk disponon mjetin “Mikser Rrotullues (Rotary Mixer)”. Duke qene se mjeti i kerkuar ne kerkesat per 

kualifikim, referuar edhe specifikimeve teknike te ngarkuara ne sistem, eshte i domosdoshem per 

realizimin e punes sipas teknologjise se re te parashikuar ne projekt, kjo shoqeri nuk mund ta kryeje punen 

qe tenderohet. 

 

Duke qene se kjo e mete eshte thelbesore, komisioni vendosi te mos vazhdoje me me shqyrtimin e 

dokumentacionit te mbetur per kete bashkim shoqerish. 

 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë Operatorin Ekonomik “GPG Company” 

shpk, me NIPT J64324443V, me adrese: Lagjja 18 Tetori, godine 1 kateshe, tek nyja e prodhimit te asfalto 

betonit prane rotondos se Plukut, Lushnje, se oferta e paraqitur, me vlerë  109,603,326 (njeqind e nente 

milion e gjashteqind e tre mije e treqind e njezet e gjashte) lekë pa TVSH është identifikuar si oferta 

e suksesshme. 

 

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Autoritetit Kontraktor: 

  

• Fondi Shqiptar i Zhvillimit  

• Rr. “Sami Frashëri”, Nr. 10, Tirana, Albania 

• Phone: 00355 4 2 235 597/8 (int.151) 

• Fax:  00355 4 2 234 885 

 



 

sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 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, 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 29.01.2019. 

 

Afatet e ankimimit kane perfunduar dhe per proceduren nuk jane paraqitur ankesa. 

 


