FTESË PËR PARASHTRIMIN E OFERTAVE 5/2014
Të nderuar,
Njësia e Vetëqeverisjes Lokale - Komuna e Dollnenit, me adresë v.b. Dollnen, telefoni
për kontakt 048 453-210, faksi 048-453-218, posta elektronike ____________ ka nevojë
për furnizim me dyer të brendshme për SHF “Liria” f. Zhitoshe
Për atë qëllim, organi kontraktues zbaton procedurë për dhënien e kontratës për furnizim
publik me kërkesë për grumbullimin e ofertave të vlerës së vogël, në pajtim me Ligjin për
Furnizime Publike.
Ju lusin që të na dorëzoni ofertën t’uaj për lëndën e lartpërmendur të kontratës për
furnizime publike në afat prej 5 (pesë) ditëve nga pranimi i ftesës në adresën e
lartpërmendur.
Si shtojcë e kësaj ftese ju dorëzojmë dokumentacion tenderik, i cili i përmban të gjitha
të dhënat që do t’u ndihmojnë në lidhje me përpunimin e ofertës. Ju lusim gjatë përgatitjes
së ofertës S’uaj që t’i përdorni formularët origjinal, të cilat janë pjesë përbërëse e
dokumentacionit tenderik.
Para kohe ju falënderojmë për bashkëpunimin

Në Dollnen
nr._________ nga _________2014

Nënshkrim i personit përgjegjës dhe vula
_______________________

KËRKESË PËR GRUMBULLIMIN E OFERTAVE me nr. 5/2014 PËR FURNIZIMIN
ME SHËRBIME
Furnizimi me dyer të brendshme për SHF “Liria”, f. Zhitoshe

DOKUMENTACION TENDERIK

Dollnen - Mars, 2014

Instruksione për lëshuesit e ofertave
1. Lënda e kontratës për furnizime publike
Lëndë e kontratës për furnizim publik është furnizimi me dyer të brendshme në SH “Liria”, f.
Zhitoshe. Përshkrim në detaje për lëndën e kontratës është dhënë në specifikimin teknik në shtojcë të
këtij dokumentacioni tenderik.
2. Mënyra e zbatimit të furnizimit publik
Furnizimi publik do të zbatohet me nënshkrimin paraprak të kontratës për furnizim në grup midis
komunës së Dollnenit dhe SHF “Liria” nga f. Zhitoshe, me kërkesë për grumbullimin e ofertave dhe në
fund si fazë plotësuese do të zbatohet aukcion direkt elektronik. Aukcioni direkt elektronik do të
zbatohet në një rreth të shumës së përgjithshme pa TVSH sipas llogaritjes paraprake. Që të merrni
pjesë në aukcionin elektronik është e nevojshme që të regjistroheni si operator ekonomik në Byronë
për Furnizime Publike. Për atë qëllim është e nevojshme ta vizitoni ueb faqe zyrtare të Byrosë për
Furnizime Publike www.bjn.gov.mk dhe www.e-nabavki.gov.mk Për informatat tjera të detajuara për
mënyrën zbatimit dhe mbajtjen e aukcionit elektronik lëshuesit e ofertave do të informohen nëpërmjet
të ftesës për pjesëmarrje nëpërmjet rrugës elektronike (postës elektronike).
3. Mënyra e dorëzimit të punës
Bartësi i furnizimit do të angazhohet për furnizimin e transportit dhe ndërtimin e dyerve të brendshme
në SH “Liria”, f. Zhitoshe sipas ofertës dhe dokumentacionit teknik.
4. Ndryshimet në çmim (korrigjimi i çmimeve)
Nuk parashikohet korrigjimi në çmimet, respektivisht çmimet e treguara në ofertën e lëshuesit të
ofertës më të volitshme do të jenë fikse gjatë gjithë kohës së kontratës për furnizime publike.
5. Afati i dërgesës së punëve
Realizuesi do të angazhohet pas nënshkrimit të kontratës dhe punët duhet që t’i kryejë menjëherë pas
nënshkrimit të kontratës.
6. Mënyra e pagesës
Mënyra e pagesës do të kryhet pas mbarimit të punës, respektivisht në afatin e caktuar në kontratë.
7. Kritere për përcaktimin e aftësisë së lëshuesve të ofertave
6.1. Që të marrin pjesë në procedurën e dhënies së kontratës, lëshuesi i ofertës duhet që të jetë i
regjistruar si person fizik ose juridik për kryerjen e veprimtarisë e lidhur me lëndën e kontratës për
furnizim publik ose provë se bën pjesë në shoqatë përkatëse profesionale në përputhje me rregullat e
shtetit ku edhe është regjistruar.
7. Përgatitja dhe parashtrimi i kërkesave
7.1 Mënyra e përgatitjes së ofertës
Oferta përgatite në përputhje me kushtet e parapara në dokumentacionin për tender. Oferta patjetër
duhet t’i përmbajë të gjitha elementet e parapara në formularin e ofertës në shtojcën e këtij
dokumentacioni për tender. Lëshuesi i ofertës përgatit një ekzemplar në origjinal. Oferta shkruhet me
ngjyrë që nuk fshihet dhe e nënshkruan personi përgjegjës i lëshuesit të ofertës. Të gjitha faqet e
ofertës, përveç literaturës së pandryshuar të shtypur, i parafon personi, i cili e nënshkruan ofertën.
7.2. Elemente të ofertës
Oferta duhet të jetë e hartuar nga elementet vijuese dhe sipas radhitjes vijuese:
 Formular për ofertë (Shtojca 2)
 DRD formular për regjistrimin e firmës
 Deklaratë për seriozitetin e ofertës.
 Deklaratë sipas nenit 18, paragrafi 2 nga Ligji për ndryshim dhe Plotësime të Ligjit për
Furnizime publike (“Gazeta Zyrtare e RM-së”, nr. 148/2013).

7.3 Periudha e vlefshmërisë së ofertës
Periudha e vlefshmërisë së ofertës do të zgjat 30 ditë nga hapja e ofertave, për kohëzgjatjen e së cilës
oferta në të gjitha elementet e saja oshtë detyruese për lëshuesin e ofertës.
7.4 Vulosja (mbyllja) e ofertës
Lëshuesi i ofertës e dorëzon ekzemplarin origjinal në kuvertë të brendshme të mbyllur(vulosur), e cila e
mban emrin e lëshuesit të ofertës me adresë të plotë dhe të saktë.
Zarfi i brendshme dorëzohet me zarf të jashtëm, e cili është i:
 Është i adresuar me adresë të saktë të organit kontraktues;
 E përmban numrin e shpalljes;
 Në këndin e sipërm të majtë qëndron shënimi “Mos e hap”, të mos hapet para kohës dhe datës
së hapjes së ofertave.
Nëse të gjitha zarfet nuk janë të vulosura (të mbyllura) siç kërkohet organi kontraktues nuk merr
përgjegjësinë për futjen ose hapjen para kohe të ofertës.
7.5 Parimi i një oferte
Një person fizik ose juridik mund të parashtrojë vetëm një ofertë, pa marrë parasysh se a e dorëzon
personalisht ose si anëtar i një grupi të ofertuesve. Në të kundërtën në të gjitha ofertat, në të cilat
paraqitet ai person juridik ose fizik hiqen anash.
8. Kritere për dhënien e kontratës
Kriteri për ofertë më të volitshme dhe dhënia e kontratës për furnizim publik është: çmimi më i ulët i
ofruar.
9. Lajmërimi i lëshuesit të ofertave
Të gjithë ofertuesit, të cilët kanë marrë pjesë në procedurën për dhënien e kontratës për furnizim publik
me kërkesë për grumbullimin e ofertave do të informohen me shkrim për zgjedhjen e ofertës më të
volitshme në afat prej tre ditëve nga dita e sjelljes së vendimit për dhënien e kontratës për furnizim
publik, e në shtojcë lajmërimit organi kontraktues do të dorëzojë edhe një ekzemplar të vendimit.
10. Mbrojtja juridike
Çdo ofertues që ka interes juridik për marrjen e kontratës për furnizim publik dhe i cili ka pësuar ose do
të mund të pësojë dëm nga shkelja eventuale të dispozitave të këtij ligji mund të kërkojë mbrojtje juridike
kundër vendimeve, veprimeve dhe lëshimeve për marrjen e veprimeve nga ana e organit kontraktues në
procedurën e dhënies së kontratës për furnizim publik në përputhje me kushtet dhe procedurën e
paraparë me Ligjin për Furnizime Publike.

Komuna e Dollnenit
Komisioni për Furnizime Publike
KRYETAR
_________________________
Zharko Markoski

Shtojca 2 – Formular për oferta

Në bazë të thirrjes për parashtrimin e ofertave me nr. 5/2014 për dhënien e kontratës për
furnizim publik të shërbimeve Furnizim me dyer të brendshme për SHF “Liria”, f. Zhitoshe
në procedurë me kërkesë për grumbullimin e ofertave dhe dokumentacionit tenderik, të cilin e
morëm nga organi kontraktues e parashtrojmë këtë:

O F E R T Ë
Pjesa I – Informata për lëshuesin e ofertës
I. 1 Emri i ofruesit_______________________________________________________
I. 2 Kontakt informata____________________________________________________
- Adresa: ______________________________________________________________
- Telefoni ______________________________________________________________
- Faksi ________________________________________________________________
- Personi për kontakt ____________________________________________________
I. 3 Personi përgjegjës____________________________________________________
I. 4 Numri tatimor: _______________________________________________________
Pjesa II – Ofertë teknike dhe financiare
II. 1 Pajtohemi që t’i ofrojmë mallrat vijuese/shërbime/punë:
II. 2 Sipas kësaj shuma e përgjithshme e ofertës sonë, duke i përfshirë të gjitha harxhimet dhe
shërbimet pa TVSH është:______________________________________________
(_______________________________________________________) (me shkronja) denarë.
Shuma e përgjithshme TVSH-së është ______________________ denarë.
II. 3 E pranojmë mënyrën dhe afatin e dorëzimit të përcaktuar në dokumentacionin tenderik.
II. 5 Oferta jonë vlen për periudhën e përcaktuar në dokumentacionin tenderik. Pajtohemi me
mënyrën e pagesës e përcaktuar në dokumentacionin tenderik.
II. 6 Me parashtrimin e kësaj oferte në tërësi i pranojmë kushtet e paraparë në
dokumentacionin tenderik dhe propozim-kontratën e parashtruar.

Vendi dhe data
__________________

Personi përgjegjës
___________________
(Vula dhe nënshkrimi)

OFERTË
Për furnizimin e dyerve të brendshme për SHF “Liria”, f. Zhitoshe

Nr.
r.

Furnizimin, transport dhe montimi i
dyerve
të
brendshme
me
dimensione
110*205
cm
të
përpunuar me diapan dhe të
spërkatura
me
ngjyrë
të
yndyrshme dhe të kompletuara me
brava dhe menteshe. Demontimi i
dyerve të vjetra dhe riparimi i
pjesëve
të
dëmtuara
gjatë
montimin të dyerve të reja.

Njësia
matëse

Sasia

Copë

7

Çmimi
Çmimi i
për një
përgjiths
ekzempla hëm pa
r pa
TVSH
TVSH

Çmimi-gjitsej pa
TVSH
TVSH
Çmimi-gjitsej me

ORGANI KONTRAKTUES
FURNIZUES
NJVL-KOMUNA E DOLLNENIT
____________________________

OPERATORI EKONOMIK
LËSHUESI I OFERTËS
___________________________

Formulari 3 – Deklaratë, me të cilën lëshuesi i ofertës i plotëson kriteret për
përcaktimin e aftësisë

DEKLARATË

Nën përgjegjësi të plotë materiale dhe penale deklaroj se lëshuesi i ofertës
__________________________________________(shënohet emërtimi i ofruesit) në tërësi i
plotëson kriteret për përcaktimin e aftësisë së ofruesve të përcaktuara në dokumentacionin
tenderik ftesën për parashtrimin e ofertave për dhënie kontrate për furnizim publik të dyerve
të brendshme për SHF “Liria”, f. Zhitoshe me kërkesë për grumbullimin e ofertave dhe se
ofertuesi i ka në disponim të gjitha dokumentet e përcaktuara në dokumentacionin tenderik
për plotësimin e këtyre kritereve, të cilat do t’i dorëzohen organit kontraktues nëse oferta jonë
zgjidhet si më e volitshme.

Vendi dhe data
_________________________

Person përgjegjës
________________________
(Nënshkrimi dhe vula)

Në bazë të nenit 47, paragrafi 3 nga Ligji për Furnizime Publike (“Buletini zyrtar i RM-së, nr. 24/2012),
lëshuesi i ofertës:_____________________________________________________e dha këtë:

D EK L A R A T Ë
Për seriozitetin e ofertës

Lëshuesi i ofertës________________________________________________nga
___________________________në
rr.______________________________
nr.
______, me numër tatimor __________________________ deklaron se:
- Nuk do t’i ndërmerr veprimet nga paragrafi 5, neni 47, respektivisht deklaron se:
- Nuk do ta tërheq ofertën e tij para skadimit të periudhës së vlefshmërisë së saj;
- Do ta pranojë përmirësimin e gabimeve aritmetike nga ana e komisionit;
- Do ta nënshkruajë kontratën për furnizim publik dhe
- Do të sigurojë garanci për realizimin kualitativ të kontratës nëse organi kontraktues
e ka paraparë në dokumentacionin tenderik.

Nëse vjen deri te shkelja e deklaratës për seriozitetin e ofertës organi kontraktues
e përjashton lëshuesin e ofertës nga procedura e mëtejmë dhe në LEFP do të
shpallë referencë negative.

Data:
_______________________

Lëshuesi i ofertës
______________________

Në bazë të nenit 18, paragrafi 2 nga Ligji për Ndryshimin dhe Plotësimin e Ligjit për
Furnizime Publike(“Buletini zyrtar i RM-së, nr. 148/2013), ofruesi (operatori ekonomik)
SHPKNJP “_________________________________” e jep këtë:

D EK L A R A T Ë

Si operator ekonomik, SHPKNJP”_________________________________”, nga
____________, me

NVAS:______________, nën përgjegjësinë e plotë materiale

dhe penale deklaroj se ofertën e parashtroj i pavarur, pa kontratë me operatorë tjerë
ekonomik që do të ishte në kundërshtim me rregullat për mbrojtje të konkurrencës
dhe nuk marr pjesë në procedurën e njëjtë me tjerë operatorë ekonomik, me të cilat
jam i lidhur kapitalisht, me pronësi ose lidhje farefisnore.

Nëse ka të pavërteta në të dhënat e kësaj deklarate pajtohem që të informohen
organet kompetente.

Data:
________________
________________

Deklaroi
Operator ekonomik (ofrues)
______________________

