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

Fier, më 06/10/2020 

Ftesa për oferte 

Titulli i Projektit:  Rise-Alb 

Referenca e Kontratës: Nr. Ref. AID 011864/2 

Objekti i projektit: Thirrje mbi procedurën propozim për ndertim inkubatori ne 

kuader te projektit “RISE-ALB: Rafforzamento 

dell’Imprenditoria Sociale in Albania” 

Shuma totale e planifikuar: 18.337.633,00 Leke me TVSH 

 

Ju ftojme te merrni pjese ne thirrjen me objekt Ndertim inkubatori ne kuader te projektit 
RISE-Alb. 

 

Ju do të paraqisni oferten tuaj ne tre zarfa te ndare sipas menyres se meposhtme.  

Dokumentat duhet te jene ne gjuhen shqipe dhe/ose të përkthyera dhe të noterizuara. 

Të gjitha fletët e ofertes duhet të lidhen sëbashku dhe të numerizohen. 

 Pjesa e parë e procedurës. 

Zarfi i pare i cili titullohet “Dokumentat e parakualifikimit” duhet te përmbajë dokumentat 
vijues: 

1. Një dokument te 3-muajve te fundit, që vërteton se (subjekti juaj): 

 nuk është në proces falimentimi, (statusi aktiv) 

 nuk është dënuar për shkelje penale,  

 nuk është dënuar me vendim të gjykatës së formës së prerë, që lidhet me aktivitetin 
e tij profesional. 

Kërkesat si më sipër, plotësohen me dorëzimin e Ekstraktit të Regjistrit Tregtar për të 
Dhënat e Subjektit, Ekstraktit mbi Historikun e Subjektit, të lëshuara nga Qendra 
Kombëtare e Regjistrimit, si dhe vetëdeklarimin e subjektit, sipas Aneks 3 Deklaratë mbi 
Gjendjen Gjyqësore. 

2. Nje dokument te 3-muajve te fundit qe vërteton se (subjekti juaj) ka plotësuar detyrimet 
fiskale dhe ka paguar të gjitha detyrimet e sigurimeve shoqërore, te lëshuar nga 
Administrata Tatimore ne vendushtrimin e aktivitetit. 

3. Kopje të vërtetuar të bilancit për tre vitet e fundit të paraqitur pranë autoriteteve 
përkatëse (organe tatimore), të konfirmuar nga ky autoritet. Xhiro vjetore mesatare e 
tre viteve te fundit duhet te jete jo me e vogel se dyfish i fondit limit qe prokurohet. 
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4. Një vertetim te 3-muajve te fundit të gjendjes financiare nga një banke qe verteton se 
shoqeria ka nje llogari rrjedhese. 

5. Nje liste te paisjeve qe ka ose te marra me qera nga operatori ekonomik; 
6. Nje CV te kompanise ku te tregohen punimet e ngjashme te mepareshme. 
7. Operatoret ekonomike duhet të dëshmojne se disponojne liçense profesonale për 

zbatim punimesh në ndertim si dhe në liçense disponojne kategorite e nevojshme për 
zbatimin e kontratës. Për këtë duhet të paraqesin liçensën përkatëse të shoqërise, 
bazuar në formatin e miratuar me Vendim të Keshillit të Ministrave Nr. 42 datë 
16.01.2008; Për miratimin e rregullores për kriteret dhe Procedurat e dhënies së 
licensave profesionale të zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit të Subjekteve juridike që 
ushtrojne veprimtari ndertimi”, i ndryshuar. 

Liçensa profesionale e shoqerise lidhur me ekzekutimin e punëve të 

kontratës: 

1. N.P. 1 – A  Punime gërmimi në tokë 

2. N.P. 2 – A  Ndertime civile dhe industriale 

3. N.P. 11 – A  Ndërtime për n/stacionet, kabinat e transformatorëve 

linja e TN e të mesëm dhe shpërndarjen e energjisë 

4. N.S – 14   Impiante të brendshme, elektrike, telefoni, 

radiotelefoni TV etj. 

5. N.S. 18 - A  Punime topogjeodezike 

 
8. Nje list ku figurojne emer, mbiemer dhe pozicionet e punonjesve te stafit teknik dhe 

listepagese e tre muajve te fundit të lëshuar nga Drejtoria e Tatimeve ose me vule 
elektronike. 

9. Operatori ekonomik ofertues duhet te kete ne stafin e tij si drejtues teknik të 
shoqerisë inxhinerët e mëposhtëm: 

  

1. Inxhinier ndërtimi     1 (një); 

 

Inxhinieri i sipërcituar duhet të figurojnë si drejtues teknik në liçensën e operatorit ekonomik 

ofertues. 

Për Inxhinierin e sipercituar duhet të paraqiten: Diploma, Kontratë pune e noterizuar (e 

vlefshme).  

 

Operatori ekonomik ofertues duhet te paraqese nje deklaratë nga administratori i shoqerise 

pjesemarrese ne kete thirrje, ku deklaron se inxhinieri i sipërcituar, eshte i disponueshem per 

realizimin e kesaj kontrate dhe nuk eshte i angazhuar ne kontrata  te tjera. 

Operatori ekonomik ofertues duhet te paraqese nje deklaratë nga administratori i shoqerise 

pjesemarrese ne kete thirrje, per listen e stafit qe do te drejtoje punimet, per Drejtuesin 

(Menaxherin e Projektit) i cili duhet të jetë i pranishëm gjatë gjithë kohës që do të kryhen 

punimet në objekt dhe listen e specialisteve, te drejtuesve te mjeteve dhe te punonjesve te 

cilet do te angazhohen ne ekzekutimin e punimeve te kesaj kontrate. Ne kete dokument duhet 

te cilesohen detyrat e secilit. 



3 
 

 

10. Kopje te certifikatave ISO (ISO 9001, 14001, 50001, SA 8000 ose ekuivalente); 
11. Depozitimi i nje garancie bankare per tenderin te barabarte me 2% te vleres se fondit 

limit ne emer te “Enti Kombetar i Jozefineve te Murialdos” (rruga Shen Leonardo 
Murialdo, Fier). Ne garancine bankare duhet te jene te specifikuara kushtet e 
ekzekutimit. Bashke me dokumentin e bankes, duhet te jete dorezuar edhe Formulari i 
sigurimit te ofertes sipas Aneksi 2. 

Në rastet e bashkimit të operatorëve ekonomikë, çdo anëtar i grupit duhet të dorëzojë 
dokumentat e lartpërmendur. Veç kësaj, nëse oferta dorëzohet nga një bashkim operatorësh 
ekonomikë, duhet te dorezohen: 

a. Marrëveshja e noterizuar sipas së cilës bashkimi i operatorëve ekonomikë është krijuar 

zyrtarisht; 

b. Prokura e posaçme. 

Te gjitha dokumentat e mesiperme duhet te jene origjinal ose te noterizuara. Mungesa e nje 
prej tyre do te sjell skualifikimin e subjekteve. 

 Pjesa e dytë e procedurës 

Zarfi i dyte i titulluar Oferta Teknike duhet te perfshije Relacionin Teknik dhe duhet te 
perfshije dokumentat teknike vijues: 

1. Raport teknik dhe grafikun e punimeve; 
2. CV te stafit te tij teknik qe do te ndjek punimet e ndertimit; 
3. Relacion teknik te cilesise te materialeve te ndertimit qe do te perdoren. 

Te gjitha dokumentat e mesiperme duhet te jene origjinal ose te noterizuara. Mungesa e nje 
prej tyre do te sjell skualifikimin e subjekteve. 

 

 Pjesa e tretë e procedurës 

Zarfi i trete i titulluar Oferta Ekonomike duhet te perfshije dokumentat vijues: 

1. Oferten ekonomike sipasi modeli i Aneksit 1 

2. Nje vetedeklarim qe verteton qe afati i perfundimit te punimeve nuk duhet te jete me 
i madh se 90 dite kalendarike nga marrja e lejes te ndertimi. 

Gjatë vlerësimit të ofertave Autoriteti Kontraktor do të përcaktoje për çdo propozim çmimin 

e vlerësuar duke bere korrigjimin për gabimet aritmetike si me poshtë; 

1. aty ku ka mospërputhje midis shumave në shifra dhe në fjalë, do të merren parasysh 
shumat me fjalë; 

2. aty ku ka mospërputhje midis çmimit njësi dhe totalit të artikullit të linjës që rezulton 
nga shumëzimi i çmimit njësi me sasinë, çmimi njësi siç ofrohet duhet të merret 
parasysh; 

Në qoftë se ofertuesi refuzon të pranoje korrigjimet, oferta e tij do të refuzohet. 

Vleresimi i ofertave do te kryhet sipas kritereve te meposhtme: 
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1. Kapaciteti per tendera, burime, kompetenca dhe eksperienca te meparshme ne te njejten 
fushe: 20 pikë (vlerësim bazuar në piken 5, 6, 7, 8, 9, 10 te “Dokumentat e 
parakualifikimit”); 

2. Metodologjia e propozuar, qasja dhe plani i zbatimit: 20 pikë (vlerësim bazuar në piken 1 
ofertës teknike); 

3. Cilësia e materialeve që do të përdoret dhe përmirësimet e mundshme që mund te 
propozohen: 20 pikë (vlerësim bazuar në pikën 3 të ofertës teknike); 

4. Personeli i propozuar qe do te zbatoj projektin: 10 pikë (vlerësim bazuar në pikën 2 të 
Ofertës Teknike); 

5. Oferta Ekonomike: 30 pike. 

Te gjitha dokumentat e mesiperme duhet te jene origjinal ose te noterizuara. Mungesa e nje 
prej tyre do te sjell skualifikimin e subjekteve. 

Metodologjia si do te llogaritet vleresimi per cdo oferte ekonomike do te kryhet sipas 
formules se meposhtme: 

P(piket) =[√Pmin/Pof] x 30; (qe do te thote = rrenja katrore e Ofertes minimale permbi  
oferten e paraqitur shumezuar me 30) 

Pmin = oferta me e ulet 

Pof = oferta e paraqitur 

Kushtet jo normale 

Ne analizen ekonomike te ofertave perpara se te aplikoni formulen e pershkruar me siper, e 
cila percakton vleresimin ekonomik do te skualifikohen oferta qe jane me te uleta sipas 
formules se meposhtme: 

 Ba = Fondi limit 
 O = Ofertat 
 MO = Mesatarja e ofertave 
 n = Numri i ofertave 
 Ra = Pranohet me poshte 

 MO = O1 + O2 + O3 + ... + On/n; 

 [Ba – MO] = diferenca midis fondi limit dhe mesatares se ofertes 

 Ra = [Ba – MO] + 1/5 x [Ba – MO]; 

 [Ba – O] ≤ Ra 

Diferenca midis çmimit (Ba) dhe ofertes qe vleresohet (O) duhet te jete me e ulet ose e 
barabarte me Ra. Ne rastet kur oferta nuk ploteson kushtin e  mesiperm, ajo do te 
konsiderohet jo normale dhe do te skualifikohet pa te drejte kundershtimi. 

Oferta ekonomike mund te marr maksimumin 30 pike. 

Fitues do te shpallet ofertuesi qe ka vleresimin me te lart sipas formules se meposhtme: 

Vleresimi Total = Piket Teknike + Piket Ekonomike. 
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Per çdo paqartesi mund te kontaktoni ne: engimalbania@gmail.com 

Afati i fundit per te kerkuar sqarim do te jete 13/10/2020. Autoriteti kontraktor do te khtej 
pergjigje brenda 3 diteve. Pas dates se mesiperme nuk do te pranohen me kerkesa per sqarim. 
Pergjigjet per sqarimet to te publikohen ne faqen web te Bashkise Fier, AICS Tirana dhe faqen 
facebook e ENGIM Albania pas dates 13/10/2020. 

Ofertat duhet te dorezohen ne zarfa te mbyllur dhe te vulosur jo me vone se ora 12:00 data 
26/10/2020 ne adresen e meposhtme: 

Enti Kombetar i Jozefineve te Murialdos - ENGIM 

L. "29 Nentori", Rr. Pinellopi Pirro, P. "Arditi 06", 9301, Fier 

 

Operatori Ekonomik perballon kostot që lidhen me përgatitjen dhe dorëzimin e ofertës së 
tij. Autoriteti Kontraktor nuk është përgjegjës për këto kosto. 

Autoriteti Kontraktor do te njoftoj fituesin e thirrjes për propozim per nenshkrimin e 
kontrates dhe fillimin e punimeve ne nje date qe do te percaktohet me vone. 

Autoriteti Kontraktor ka te drejten qe te anulloj thirrjen për propozim  pa te drejte 
kundershtimi nga ana e pales fituese. 

 

 

Anekse 

Aneksi 1: Oferte ekonomike 

Aneksi 2: Formulari I sigurimit te ofertes 

Aneksi 3: Deklaratë mbi gjendjen gjyqësore 

mailto:engimalbania@gmail.com
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Aneks 2 

[Letër me logon e Bankës] 

[ Aneks për t’u paraqitur nga operatori ekonomik kur kërkohet nga autoriteti kontraktor] 

 

FORMULARI I SIGURIMIT BANKARE TË OFERTËS 

 [Data _______] 

 

Për: [Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor] 

Në emer të: [Emri dhe adresa e ofertuesit të siguruar] 

 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: [ objekti] 

Data e publikimit: [date] 

 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur,  

Ne vërtetojmë se [emri i ofertuesit të siguruar] ka derdhur një depozitë pranë [emri dhe adresa e 

bankës] me një vlerë prej [monedha dhe vlera, e shprehur në fjalë dhe shifra] si kusht për sigurimin e 

ofertës, dorëzuar nga operatori i lartpërmendur ekonomik. 

Marrim përsipër të transferojmë në llogarinë e [emri i autoritetit kontraktor] vlerën e siguruar, brenda 

15 (pesëmbëdhjetë) ditëve nga kërkesa juaj e thjeshtë dhe e parë me shkrim, pa kërkuar shpjegime, 

me kusht që kjo kërkesë të përmendë mospërmbushjen e njërit nga kushtet e mëposhtme: 

- Ofertuesi e ka tërhequr ose ka ndryshuar ofertën, pas afatit përfundimtar për paraqitjen e 
ofertave ose para afatit perfundimtar, nëse është përcaktuar kështu në dokumentat e 
tenderit; 

- Ofertuesi ka refuzuar nënshkrimin e kontratës së thirrjes kur autoriteti kontraktor e kërkon 
një gjë të tillë; 

 

Ky Sigurim është i vlefshëm për periudhën e specifikuar në [njoftimin e kontratës ose ftesën për 

tender]. 

 [Përfaqësuesi i bankës] 

 



7 
 

Aneks 3 

 

[ Aneks për t’u plotësuar nga Operatori Ekonomik] 

 

 

DEKLARATË MBI GJENDJEN GJYQËSORE 

 

 

Deklaratë e operatorit ekonomik pjesëmarrës në procedurën e thirrjes që do të zhvillohet në 

datë  ____________ nga Autoriteti Kontraktor ___________ me objekt _______________me 

fond limit __________. 

 

Unë i nënshkruari __________________me cilësinë___________të operatorit ekonomik 

___________________    deklaroj se: 

 

 Operatori ekonomik ____________________ nuk është dënuar për shkelje penale,  

 

 Operatori ekonomik ____________________ nuk është dënuar me vendim të gjykatës 

së formës së prerë, që lidhet me aktivitetin profesional.  

 

 

 

Data e dorëzimit të deklaratës _____________ 

 

Përfaqësuesi i ofertuesit 

 

Nënshkrimi 

 

Vula 

 

 

 

 


