
 

                      Bashkia Cerrik, tel. 0581  222 63 – fax 0581  223 66, bashkiacerrik@yahoo.com 
 

                    
Nr.   ____ Prot.                                                                         Cërrik, më  11.09.2020 

 

      

      FORMULARI I NJOFTIMIT TË  FITUESIT  

 

[Data: 11.09.2020] 

Për: [OE „Imag“, ELBASAN Lagjja Luigj Gurakuqi, bulevardi Qemal Stafa, Hotel "SKAMPA", 

kati 2, zyra nr.201 

Procedura e prokurimit: “Kerkese per propozim  (prokurim me mjete elektronike)” 

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-69440-08-23-2020 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Lyerja e shkollave dhe kopshteve te femijeve në bashkine Cerrik 

per vitin mesimor 2020-2021” 

Publikime të mëparshme (ska): Buletini i Njoftimeve Publike [31.08.2020] [62] 

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  çmimi më i ulët  X         

 

Njoftojme se, kane qenë pjesëmarrës në procedurë këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara: 

1. OE    ” IMAG“                                                        J82816208R 

     Emri i plotë i shoqërisë     numri i NIPT-it    

           Vlera   1509574 ( nje milion peseqind e nente mije e peseqind e shtatedhjete e kater)leke pa 

tvsh 

        (me numra dhe fjalë) 

2. OE  ” DOKSANI-G“                                                    L21809501H 
     Emri i plotë i shoqërisë     numri i NIPT-it    

          Vlera  1246760 ( nje milion edyqind e dyzete e gjashte mije e shtateqind e gjashtedhjete) leke 

pa tvsh      

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm: 

1. DOKSANI-G  

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme: 

Nga verifikimi i ofertës së paraqitur nga operatori ekonomik “Doksan- G” sh.p.k në procedurën e 

prokurimit “Lyerja e shkollave dhe kopshteve te femijeve ne bashkine Cerrik per vitin mesimor 

2020-202” rezulton se në formularin e ofertes preventivi i paraqitur nuk eshte i plote si me poshte:  

Në preventivin fillestar pjesë të dokumenteve standarte të tenderit jane 23 objekte shkollore ndersa 

operatori ekonomik në formularin e ofertes ka paraqitur nje oferte te perllogaritur per vetem 5 

objekte shkollore. Pra ne preventivin e ngarkuar ne sistem nga operatori ekonomik nuk kemi 

perllogaritjen e 17 objekte shkollore, 34 zerave te cilet perbejne pjesen me te madhe te preventivit 

fillestar. 

Sipas udhezimeve te Dokumentave standarte te tenderit pjesa II sesioni 1: Operatorët Ekonomikë 

janë të detyruar të përgatisin oferta, në përputhje me kërkesat e përcaktuara në këto DT. Ofertat që 

nuk përgatiten në përputhje me këto DT do të refuzohen si të papranueshme. 

Oferta e paraqitur nga Operatori ekonomik „Doksani –G‘ eshte e pergatitur ne kundershtim me 

kerkesat e percaktuara ne DT pasi nuk perfshin objektet dhe te gjithe zerat pjese e preventivit 

fillestar te ngarkuar nga Autoriteti Kontraktor. 
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Autoriteti kontraktor, në zbatim të pikës 4 të nenit 53 , vlerëson një ofertë të vlefshme, vetëm nëse 

ajo është në përputhje me të gjitha kërkesat dhe specifikimet e përcaktuara në njoftimin e kontratës 

dhe në dokumentet e tenderit, pa rënë ndesh me përcaktimet e nenit 54 të këtij ligji dhe sipas nenit. 

Në keto kushte operatori ekonomik nuk ka perllogaritur vleren e te gjithe objekteve te percaktuara 

nga AK qe con ne ndryshime thelbesore te objektit te prokurimit. Oferta e operatorit ekonomik nuk 

mund te kualifikohet pasi risku që shfaqet eshte mos realizimi i sherbimit objekt prokurimi.  

Kriteret kualifikuese të përcaktuara nga autoriteti kontraktor janë të detyrueshme për t’u 

përmbushur nga të gjithë ofertuesit ekonomikë pjesëmarrës në një procedurë prokurimi. Autoriteti 

kontraktor do të konsiderojë një ofertë të vlefshme, vetëm nëse ajo është në përputhje me të gjitha 

kërkesat dhe specifikimet e përcaktuara në njoftimin e kontratës dhe në dokumentat e tenderit. 

Oferta e paraqitur nga Operatori ekonomik “Doksani-g” eshte ne kundershtim me udhezimin e 

dokumentave standarte te tenderit dhe neni 53 pika 4 e ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006. “per 

Prokurimin Publik” i ndryshuar, per kete arsye skualifikohet 

 

* * * 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë [Imag“, ELBASAN Lagjja Luigj 

Gurakuqi, bulevardi Qemal Stafa, Hotel "SKAMPA", kati 2, zyra nr.201] se oferta e paraqitur, 

me një vlerë të përgjithshme prej 1509574 ( nje milion peseqind e nente mije e peseqind e 

shtatedhjete e kater) pikët totale të marra  [_____]është identifikuar si oferta e suksesshme. 

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë [Bashkisë Cërrik,Lagja Nr.2 Ruga “Gjimnazistet 

1962”] sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 5 diteve 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( 

], 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 03.09.2020 

Ankesa: ka ose jo : Jo 

 (nëse ka) ka marrë përgjigje në datë: __ 

 

 

 

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR 

K R Y E T A R I 

Andis SALLA 


