
  

R E P U B L I K A  E  S H Q I P Ë R I S Ë 

B A S H K I A    P O L I Ç A N 
 

[Shtojcë për tu plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor] 

FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT (PARAPRAK) 

 

[11.10.2022] 

Drejtuar: [Emri dhe adresa e Ofertuesit fitues] BOE  "ZDRAVO" shpk, NUIS J84003411K, 

me adresë Lagjja Xhevdet Nepravishta, Ish Godina e Plastmasit dhe "BAJRAMI N. ".shpk 

NUIS K02727202O me adresë Rruga Elbasanxibrake Km.13, Zk.3864, Pasurite 

Nr.734/1+732+738/ 

 

Procedura e prokurimit/lotit:E hapur elektronike  

Numri i procedurës / referenca e Lotit: REF-39628-08-24-2022 

Përshkrimi i shkurtër i kontratës: [Rikonstruksioni i shkolles se mesme Muhamet Kondi” me 

fond limit total në45,125,675 (dyzete e pese milion e njeqind e njezete e pese mije e gjashteqind 

e shtatedhjete e pese ), lek pa TVSH dhe 54,150,809 pesedhjete e kater milion e njeqind e 

pesedhjete mije e teteqind e nente leke me tvsh me kohezgjatje 6(gjashte) muaj nga data e hyrjes 

ne kantier. 

Publikimet e mëparshme (nëse është rasti): Buletini i Njoftimeve Publike [29.08.2022] [117  

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  

 

X 

Me anë të këtij Njoftimi ju informojmë se, në këtë procedurë kanë marrë pjesë Ofertuesit e 

mëposhtëm me këto vlera përkatëse të ofruara: 

 

1.BOE"IGROUP” sh.p.k  M01406012K & “INERTI” sh.p.k J66926804L  

          _________________________________________ 

          Emri i plotë i shoqërisë                          Numri i NIPT-t   

Vlera  40,286,550 (Dyzetë milion e dyqind e tetëdhjet e gjashtë mijë e pesëqind e pesëdhjetë 

) LEK pa tvsh dhe 47,840,660 (Dyzetë e shtatë milion e tetëqind e dyzetë mijë e gjashtëqind 

e gjashtëdhjetë ) LEK me tvsh (e shprehur në shifra dhe fjalë) 

 

 



2. BOE  "ZDRAVO" shpk, NUIS J84003411K, dhe " BAJRAMI N. ".shpk NUIS 

K02727202O  

Emri i plotë i shoqërisë                 Numri i NIPT-it 

  

Vlera është 44 936 609 [Dyzete e kater milion e nenteqind etridhjete e gjashte mije e 

gjashteqind e nente]leke pa TVSH dhe  53 923 930 [Pesedhjete e tre milion e nenteqind e 

njezete e tre mije e nenteqind e tridhjete] leke me TVSH.(e shprehur në shifra dhe fjalë) 

Nga pjesëmarrësit janë skualifikuar Ofertuesit e mëposhtëm: 

1.BOE"IGROUP” sh.p.k  M01406012K & “INERTI” sh.p.k J66926804L  perkatesisht per 

arsyet si me poshte: 

 

Se pari:BOE"IGROUP” sh.p.k  M01406012K & “INERTI” sh.p.k J66926804L   nuk ka 

paraqitur Kopje të Certifikatës Elektronike të Fiskalizimit, për tatimpaguesit që përdorin 

Platformën Qendrore të Faturave. Kopje të Certifikatës Elektronike të Fiskalizimit dhe kopje të 

vlefshme të  kontratës së lidhur me Kompaninë e Çertifikuar për zgjidhjen softuerike në përdorim, 

për tatimpaguesit që lëshojnë fatura përmes zgjidhjes softuerike 

Së dyti  pas verifikimit të  shtojcen 8 te formularit te vetedeklarimit rezulton BOE ka deklaruar 

mjetet të cilat i disponon ne pronësi ose me kotratë qiraje. Per dy  mjetet e llojit kamioncinë me  

kap.mbajtes 1-3 T dhe 3-5 T eshte kerkuar  të paraqiten prane AK kontrata noteriale Nr.Rep5562 

Nr.kol.1420 per te verifikuar datën e lidhjes së kësaj kontrate  pasi  afati i fillimit të kontratës së 

qirasë eshte datë 08.10.2022 me afat 5-vjecar , datë e cila rezulton te jetë pas datës së zhvillimit të 

procedurës së prokurimit. Kjo kontratë se bashku me dokumentacionin shoqërues ligjor nuk eshte 

dorezuar  pranë AK. 

Në shtojcën 8 të formularit të vetedeklarimit shkronja C “Për disponimin e 

mjeteve/pajisje/makinerive të nevojshme për realizimin e punimeve objekt kontrate” në tabelen e 

mjeteve dhe paisjeve në pronësi ose qera ka  paqartësi në raport  me kërkesat e përcaktuara në 

dokumentat e tenderit  ne piken 2.3.10  dhe vetedeklarimit si më poshtë: 

a) Në  tabelen e deklaratës  së pikës C  pika 4 te formularit te vetedeklarimit  eshte 

deklaruar se për paisjen Pompe suvatimi zotëroni Nr.Fat.1475  Dt.27.07.2017 por nuk  

eshte përcaktuar sasia e kësaj pajisje. 

b) Në  tabelen e deklaratës  së pikës C  pika 6 te formularit te vetedeklarimit  eshte 

deklaruar se për paisjen Gjenerator dispononi  Nr.Fat. 1061 Dt.26.12.2016 por nuk 

përcaktohet sasia e kësaj pajisje. 

c) Në tabelen e deklaratës së pikës C pika 8 te formularit te vetedeklarimit eshte deklaruar 

se për paisjen Pompe ujë dispononi  Nr.Fat. 142  Dt.24.03.2011 por nuk përcaktohet 

sasia e kësaj pajisje. 

Se treti :OE IGROUP me kontrate bashkepunimi te operatoreve ekonomik date 16.09.2022 

shoqeria IGROUP do te kete 3% te realizimit te punimeve konkretisht ne kapitullin  D te 

preventivit INSTALIMET ELEKTRIKE sipas volumeve me nr rendor nga 22-31. Sa më sipër 

është e domosdoshme pasja në listpagesë  dhe me kontratë e një punonjës elektricist për kryerjen 

e punimeve të marra përsipër sipas aktmarrëveshjes. OE IGROUP nuk ka ne listpagesen e tij nje 



specialist elektricist i cili eshte i domosdoshem per kryerjen e punimeve elektrike te marra 

persiper per tu kryer nga ky operator. 

Se katerti: në preventivin  e paraqitur nga AK  në zërin 8(INPJANISTIKA ) janë vendosur  

,këto punime :   

 

- FV. të sistemit elektrik 

- FV. të sistemit të mbrojtjes kundra zjarrit 

-  FV të sistemit  të ujit të ngrohtë  sanitar 

- FV pajisje  e furnizimit me ujë  

- FV të sistemit të shkarkimit  të ujrave  të zeza  dhe të shiut  

- F.V. të sistemit të ngrohjes  .  

- F.V. pajisje  për sistemin e ngrohjes  

 

Zërat e punimeve    të këtyre sistemeve  janë   kërkuar në mënyrë analitike ne preventivin e 

ngarkuar ne dokumentat e tenderit .Vlera totale e secilit prej preventivave te sistemeve duhet te 

ishte pasqyruar ne preventivin permbledhes ne zerin nr 8 (INPJANISTIKA ). BOE ka paraqitur 

gabime aritmetike ne preventiv si dhe nuk ka pranuar korigjimet brenda afateve te percaktuara 

kohore nga AK.  

 

Se pesti:Formulari i  ofertes ekonomike të paraqitur BOE rezulton me gabime aritmetike ne 

llogaritjen e vleres se TVSH-se. 

Sa me siper ne zbatim te nenit 82 pika 3  te VKM nr. 285, datë 19.5.2021 Për miratimin e 

rregullave të prokurimit publik1(ndryshuar me vendimin nr.710, datë 24.11.2021)pas shqyrtimit 

te ofertes rezulton se gabim eshte  me i vogel se 2%   i vlerës së ofertës ekonomike të 

ofruar;dhe per kete arsye eshte propozuar  korigjimi nga ana e ofertuesit  . BOE nuk ka 

paraqitur korigjimin e ofertes ekonomike brenda afatit kohor te percaktuar nga AK, per kete 

arsye oferta ekonomike eshte refuzohet duke u bërë shkak për skualifikimi. *  * 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë [BOE  "ZDRAVO" shpk, NUIS 

J84003411K, me adresë Lagjja Xhevdet Nepravishta, Ish Godina E Plastmasit dhe                     

"BAJRAMI N. "shpk NUIS K02727202O me adresë Rruga Elbasan xibrake Km.13, Zk.3864, 

Pasurite Nr.734/1+732+738/,], se oferta e paraqitur me vlerë totale prej 44 936 609 [Dyzete e 

kater milion e nenteqind etridhjete e gjashte mije e gjashteqind e nente]leke pa TVSH dhe  

53 923 930 [Pesedhjete e tre milion e nenteqind e njezete e tre mije e nenteqind e tridhjete] 

leke me TVSH është identifikuar si fitues (paraprak) i procedurës së prokurimit. 

 

Me publikimin e këtij njoftimi, fillojnë afatet e ankimit sipas përcaktimeve në nenin 110 të Ligjit 

Nr. 162/2020, datë 23.12.2020 “Për Prokurimin Publik”. 

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR 

KRYETARI 

ADRIATIK ZOTKAJ 

 


