
1

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

Ndermarja e Sherbimeve Mbeshtetese te Arsimit dhe Cerdhes

Nr_____Prot Date 07.07.2020

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT

Datë 07.07.2020

Nga: Ndërmarrja e ShërbimeveMbështetësetëArsimitdheCerdhesBashkiaKorçë, rruga“DhimiterDenasi”,
0697128505,082 243007.

Shoqeria “Sulollari Clima”sh.p.k, NIPT K01529003M adresa Tirane Tirane TIRANE Rruga "Muhamet
Gjollesha 71/3, Kati 1,bashkim operatoresh me shoqerine “Ylli Hamzallari” NIPT L74105605P Korce
Pogradec POGRADEC Lagjja nr. 5, Rruga Islam Dani, Pallati nr. 26, Shkalla nr. 5, Apartamenti nr. 6

* * *

Procedura e prokurimit: Kerkese per propozime

Objekti: “Projektim/montim ‘‘Kaldaje e plote me djeges+linja e furnizimit me GNL”

Përshkrim i shkurtër i kontratës: Kjo kontratë do të kryhet per nevojat e N.SH.M.A.C

Fondi limit: 5.000.000 (pese miljon) lek
Burimi i financimit: Te ardhurat e Bashkise Korçë

REF-60929-06-10-2020

Data e zhvillimit te procedures se prokurimit:26.06.2020

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:



2

1.Shoqeria “Spektri”sh.p.k, NIPT J62903555F me vleren:
4.122.500 (kater miljon e njeqind e njezet e dy mije e peseqind )lek

2.Shoqeria “Sulollari-Clima” 90% NIPT K01529003M bashkim operatoresh me shoqerine “Ylli
Hamzallari” 10%, NIPT L74105605P me vleren:

4.969.000 (kater miljon e nenteqind e gjashtedhjet e nentemije) lek

* * *

Nga verifikimi i dokumentacionit te paraqitur komisioni ne menyre unanime arriti ne konkluzionet si me poshte
vijon:

Nga verifikimi i ofertes te paraqitur nga Shoqeria “Spektri” shpk,rezultoi se kjo shoqeri,nuk ka paraqitur të
gjithë dokumentat ligjore, administrative, kualifikuese të përcaktuara në dokumentat e tenderit.(nuk ka
paraqitur pune te ngjashme ne Projektim te Sistemit te furnizimit me Gaz por vetem punime zbatimi te
impianteve teknologjik.Theksojme se zeri i Projektimit eshte i parashikuar ne preventiv dhe duhej mare
parasysh ne deklarimin e puneve te ngjashme.)

Nga shqyrtimi i ofertes ekonomike te kesaj shoqerie, per gabime aritmetikore, rezultoi se oferta ishte e rregullt
dhe pa gabime aritmetike.

Nga verifikimi i ofertes te paraqitur nga Shoqeria “Sulollari Clima” sh.p.k bashkim operatoresh me
shoqerine “Ylli Hamzallari”shpk,rezultoi se kjo shoqeri, ka paraqitur te githa dokumentat ligjore,
administrative, kualifikuese të përcaktuara në dokumentat e tenderit.

Nga shqyrtimi i ofertes ekonomike te kesaj shoqerie, per gabime aritmetikore, rezultoi se oferta ishte e rregullt
dhe pa gabime aritmetike.

Ne vijim komisioni berillogaritjet per te pare, nese kishte oferta me çmim anomalisht te ulet duke aplikuar
formulen e percaktuar ne rregullat e prokurimit publik.

Mbas llogaritjeve te bera rezultoi se oferta me çmim anomalisht te ulet, nuk kishte

Ne perfundim te verifikimit dhe vleresimit te ofertave te paraqitura, Komisioni i Vleresimit te Ofertave vendosi
te skualifikoje O.E “Spektri” shpk per arsye se nuk ka paraqitur pune te ngjashme ne Projektim te Sistemit te
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furnizimit me Gaz por vetem punime zbatimi te impianteve teknologjik.Theksojme se zeri i Projektimit eshte i
parashikuar ne preventiv dhe duhej mare parasysh ne deklarimin e puneve te ngjashme

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë shoqerine “Sulollari Clima”sh.p.k, NIPT
K01529003M adresa Tirane Tirane TIRANE Rruga "Muhamet Gjollesha 71/3, Kati 1,bashkim
operatoresh me shoqerine “Ylli Hamzallari” NIPT L74105605P Korce Pogradec POGRADEC Lagjja nr.
5, Rruga Islam Dani, Pallati nr. 26, Shkalla nr. 5, Apartamenti nr. 6 se oferta e paraqitur me një vlerë prej
4.969.000 (kater miljon e nenteqind e gjashtedhjet e nentemije) lek pa tvsh, eshte identifikuar si oferta e
suksesëshme

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/publikimittë 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: 29.06.2020

Ankesa - Jo

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR
Ylli Musaka


