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ENGIM ALBANIA 
Adresa: Rruga Shën Leonardo Murialdo, Sheq i Vogël, 9300 Fier - Shqiperi 

Fier, më 20/07/2020 

Ftesa për oferte 

Titulli i Projektit:  Rise-Alb 

Referenca e Kontratës: Nr. Ref. AID 011864 

Objekti prokurimi: Prokurimi per perzgjedhje mbikeqyres ndertimi ne kuader te 

projektit Rise-Alb 

Shuma totale e planifikuar: 250.000,00 Leke me TVSH 

Ju ftojme te merrni pjese ne prokurimin me objekt perzgjedhje mbikeqyres punimi ne 
kuader te projektit Rise-Alb. 
 
Disa nga detyrat dhe pergjegjesite e mbikeqyresit te ndertimit jane te radhitura si me 
poshte: 

 Te kontrolloj zbatimin e punimeve ne perputhje me lejen e ndertimit dhe projektin; 
 Te kontrolloj ne zbatimin e rregullt te kushteve teknike te kantierit; 
 Te mbaj librin e kantierit dhe saktesine e dokumentave; 
 Te kontrolloj cilesine e materialeve te ndertimit. 

Ofertat jo te plota do te refuzohen. Kontrata do ti jepet operatorit qe ofron koston e 
specifikuar me raportin ҫmimin-cilesi me te mire. 

Ofertat duhet te dorezohen ne zarfa te mbyllur dhe te vulosur jo me vone se ora 17:00, data 
21/08/2020 ne adresen e meposhtme:: 

ENGIM 
 L. "29 Nentori", Rr. Pinellopi Pirro,  

P. "Arditi 06", 9301, Fier 

Oferta duhet ne gjuhën shqip duhet të shoqërohet me dokumentet e duhura ligjore, teknike 
dhe materiale të tjera të printuara ose informacioni përkatës ne gjuhën shqip, të futur në 
një zarf jotransparent, të vulosur dhe firmosur me emrin dhe adresën e Ofertuesit duke 
shënuar edhe objektin e prokurimit ne te cilin ai do te marre pjese.  

Pjesmarresit ne garë duhet të paraqesin këto dokumente: 

Nje kopje te Ekstraktit mbi Historikun e Subjektit, të lëshuara nga Qendra Kombëtare e 

Biznesit, si dhe vetëdeklarimin e subjektit Deklaratë mbi Gjendjen Gjyqësore. 

Keto kritere duhet te vërtetohen përmes dokumentave të lëshuar jo më parë se tre muaj 

nga dita e hapjes së ofertës. 

Aplikantet e interesuar duhet te paraqesin nje Curriculum Vitae, Liçensen profesionale. 

Objekti i veprimtarise se Operatorit Ekonomik, sipas vendimit te themelimit te Personit 

Juridik/Fizik ose Çertifikates se Rregjistrimit ne Organin Tatimor, te jete per oferten ku ai do 

te marre pjese dhe te kene jo me pak se 3-vjet eksperience pune. 
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Një vertetim të gjendjes financiare nga një banke qe verteton se shoqeria ka nje llogari 

rrjedhese. 

Gjatë vlerësimit të ofertave Enti Prokurues do të përcaktoje për çdo propozim çmimin e 

vlerësuar duke rregulluar oferten e çmimit dhe duke bere ndonjë korrigjim për gabime 

aritmetike si me poshtë: 

a) aty ku ka mospërputhje midis shumave në shifra dhe në fjalë, do të merren parasysh 

shumat me fjalë; 

b) aty ku ka mospërputhje midis çmimit njësi dhe totalit të linjës që rezulton nga 

shumëzimi i çmimit njësi me sasinë, çmimi njësi siç ofrohet duhet të merret 

parasysh; 

c) në qoftë se furnizuesi refuzon të pranoje korrigjimet, oferte e tij do të refuzohet. 

Vetem subjekti fitues do te kontaktohet nga Autoriteti Kontraktor. 

Informacioni i mëtejshëm mund të merret ne adresen ose numrin e telefonit te meposhtem: 
sokol.belaj@engiminternazionale.org / 0672305801. 

mailto:sokol.belaj@engiminternazionale.org

