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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

BASHKIA  E QYTETIT  

KORÇË 

 

Ndermarja e Sherbimeve Mbeshtetese te Arsimit dhe Cerdhes                                         

 

Nr_____Prot          Date 18.09.2017 

  

 

 

FORMULARI I NJOFTIMIT TË  FITUESIT 

 

 

Datë  18.09.2017 

Nga: Ndërmarrja e Shërbimeve Mbështetëse të Arsimit dhe Cerdhes Bashkia Korçë, rruga “Dhimiter 

Denasi”, 0698393999,082 243007. 

Për: Shoqërinë  Kopaçi , adresa: Elbasan Librazhd LIBRAZHD QUKES 

* * * 

 

Procedura e prokurimit: Procedure e hapur 

Objekti:  “Blerje Dru zjarri” 

 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: Kjo kontratë do të kryhet për nevoja materialesh pastrimi dhe dizinfektimit të 

Ndermarrjes te Sherbimeve Mbeshtetese te Arsimit dhe Çerdhes 

 
  

Fondi limit:  8.296.666 lek 

Burimi i financimit: Te ardhurat e Bashkise Korçë 

 

Shpenzim 

Data e zhvillimit te procedures se prokurimit: 07.08.2017 

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri] - 

 

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  çmimi më i ulët   

Njoftojme se, kane qene pjesemarres ne procedure keta ofertues me vlerat perkatese te ofruara: 
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 1. Shoqeria “4S” me nipt L64425401K 

    S’ka paraqitur oferte ekonomike 

 

 2. Shoqeria “Gjergj Buca ”sh.p.k, NIPT  K31331547R me vleren: 

   7.742.000(shtate miljon e shtateqind e dyzet e dy mije)lek pa tvsh 

 

3. Shoqeria Kopaci, NIPT K27713629E me vleren: 

   8.095.920(tete miljon e nentedhjet e pese mije e nenteqind e njezet)lek pa tvsh 

 

4 Shoqeria “Pinderi”sh.p.k, NIPT  J78317009O me vleren: 

   S’ka paraqitur oferte ekonomike 

 

 

 

* * * 
 

Janë s’kualifikuar ofertuesit e mëposhtëm: 

 

1. Shoqeria “4S” sh.p.k,  per arsye se: 
1-Ka paraqitur vetem QKR ndersa e gjithe pjesa tjeter e dokumentacionit e kerkuar ne dokumentat e tenderit 

nuk ishin ngarkuar ne sistem 

 

    2. Shoqeria “Gjergj Buca” sh.p.k, per arsye se: 

1- Per sa i perket kontrates se shfrytezimit te lendes drusore ne kembe nr.2 dhe aneksit te kontrates nr.1  

perkatesisht ne daten13.10.2015 dhe 12.10.2016 te shoqerise Koravi me Drejtorine e Sherbimit pyjor Lezhe ,ne 

permbajtjen e saj referuar sasise se druve ne kontraten e pare jane vetem 374m3 perafersitsh 500mst (sasi kjo e 

cila nuk ploteson sasine e kerkuar ne DST) dhe ne aneksin e kontrates nr1,ne “objekti i kontrates” shprehimisht 

thuhet:Aneks-kontrata ka per objekt shfrytezimin e lendeve drusore “Mbeturina”(por te perdorshem)... nga ana 

jone nuk eshte kerkuar Lende drusore Mbeturina,gjithashtu nga sa konstatuam dhe referuar pikes 3 ne 

specifikimet teknike: Drute e zjarrit do te jene prej ahu dhe dushku: ju nuk dispononi lende drusore dushk 

 

 

     3. Shoqeria “Pinderi”sh.p.k,per arsye se 

1-Nuk ka paraqitur formularin e ofertes (formati me te cilen jane ngarkuar ne sistem nje pjese e dokumentave 

perfshire ketu dhe formularin e ofertes nuk kishin akses hapje pasi nuk ishin ne formatin PDF) 

 

 

 

* * *                          

            

 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë shoqerine “Kopaci” adresa: Shoqërinë  Kopaçi , 
adresa: Elbasan Librazhd LIBRAZHD QUKES se oferta e paraqitur me një vlerë prej 8.095.920(tete miljon 

e nentedhjet e pese mije e nenteqind e njezet)lek pa tvsh, eshte  identifikuar si oferta e suksesëshme 
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Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Ndermarrjes te Sherbimeve Mbeshtetese te Arsimit dhe Çerdhes, 

Bashkia Korce,sigurimin e  kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 60 ditëve nga dita e 

marrjes/publikimit të së këtij njoftimi, por jo me vone se 5 dite nga kerkesa e per lidhjen e kontrates. 

 

Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do të  veprohet 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: 25.08.2017 

Ankesa - Jo 

 

 

 

 

 

 

 

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR 

Arben ILIA 

 


