
Nr. prot. _________ Tiranë___/___/2020

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT

Për: Bashkimi i Përkohshëm i Operatorëve Ekonomikë “Kastrati” sh.p.k. me NIPT J61813529P dhe

“Kastrati Group” sh.a. me NIPT K21711502V, përfaqësuar nga “Kastrati” sh.p.k me adresë: Rr.

Tirana, Lagja 14, pranë Gjykatës së Apelit, Shkozet, Durrës me përfaqësues ligjor z. Shefqet

Kastrati

Procedura e prokurimit: REF-49697-02-06-2020, me objekt: “Blerje karburanti”, me fond limit 20

598 720 (njëzet milion e pesëqind e nëntëdhjetë e tetë mijë e shtatëqind e njëzet) lekë pa TVSH.

Kohëzgjatja e kontratës do të jetë: 12 (dymbëdhjetë) muaj nga data e nënëshkrimit të kontratës

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  çmimi më i ulët

Data e zhvillimit të procedurës së prokurimit: 19 Maj 2020, ora 10:00.

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike Nuk ka.

Njoftojmë se, kanë qenë pjesëmarrës në procedurë këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara:

1. Ofertuesi i parë: Bashkimi i Përkohshëm i Operatorëve Ekonomikë “A&T” sh.a. me NIPT

L32320008H dhe “Olsi” sh.p.k. me NIPT J63423463I dhe “2A2F-L OIL” sh.p.k. me NIPT

L41915013M

⮚ Çmimi i ofertës: Blerje gazoil 10 PMM Marzhi i fitimit 12.66 %

Benzinë pa plumb Marzhi i fitimit 12.66 %

2. Ofertuesi i dytë: Bashkimi i Përkohshëm i Operatorëve Ekonomikë “Genklaudis” sh.a me NIPT

K76911001E dhe “Gega Center GKG” sh.p.k me NIPT K66801001T

⮚ Çmimi i ofertës: Blerje gazoil 10 PMM Marzhi i fitimit 18 %

Benzinë pa plumb Marzhi i fitimit 18 %

3. Ofertuesi i tretë: Operatori Ekonomik “Bokollo Oil” sh.p.k. me NIPT L56622501K

 Çmimi i ofertës: : Nuk ka paraqitur ofertë ekonomike

4. Ofertuesi i katërt: Bashkimi i Përkohshëm i Operatorëve Ekonomikë “Kastrati” sh.p.k. me NIPT

J61813529P dhe “Kastrati Group” sh.a. me NIPT K21711502V, përfaqësuar nga “Kastrati”

sh.p.k.



⮚ Çmimi i ofertës: Blerje gazoil 10 PMM Marzhi i fitimit 16.4 %

Benzinë pa plumb Marzhi i fitimit 16.4 %

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

 Operatori Ekonomik “Bokollo Oil” sh.p.k. nuk kishte sjellë asnjë dokumentacion të kërkuar
në Kriteret e Përgjithshme dhe të Veçanta të kualifikimit të kërkuara në DST

 Bashkimin e Përkohshëm i Operatorëve Ekonomikë “A&T” sh.a. dhe “Olsi” sh.p.k. dhe
”2A2F-L OIL” sh.p.k. kishte këto mangësi:

Duke ditur se ky Bashkim Operatorësh Ekonomikë ka një marrëveshje Bashkëpunimi ku “A&T”
sh.a. ka 50%, “Olsi” sh.p.k. 30% dhe ”2A2F-L OIL” sh.p.k. 20% atëhere tek pikat e furnizimit që
kanë paraqitur konstatojmë këto mangësi në mosrealizimi e pikës 2.3.2 të Kapacitetit Teknik:

Operatori Ekonomik “A&T” sh.a. ka dokumentacion të plotë vetëm për autobotin që disponon.

Për pikën e furnizimit në Vorë konstatojmë se kontrata ka qene me afat 2 vjeçar dhe ky afat i
kontratës ka mbaruar në 23.05.2019.

Operatori Ekonomik “Olsi” sh.p.k. ka dokumentacion të rregullt për pikat e karburantit në
1.Shkodër, 2.në Spitallë dhe 3.në Mëzez Tiranë.

Kontrata e qerasë për pikën e furnizimit në Laprakë është e pavlefshme sepse është pa datë, pa
numër dhe e panoterizuar.

Pika e karburantit në Laprakë 2 nga 6 dokumentat e kërkuar i ka në emrin e “Bolv Oil” sh.a.
Operator i cili nuk është pjesë e këtij bashkimi operatorësh.

Operatori ekonomik ”2A2F-L OIL”ka dokumentacion të rregult ligjor për pikat e furnizimit 1.në
Sarandë dhe 2.Vorë.

Siç shikohet Operatorët nuk arrijnë të kenë numrin e nevojshëm të pikave të furnizimit sipas raportit
në përqindje që kanë në kontratën e bashkëpunimit.

Operatorët ekonomikë “Olsi” shp.k dhe ”2A2F-L OIL” sh.p.k. nuk plotësojnë as pikën 2.3.3 të
kapacitetit teknik pasi nuk kanë paraqitur fotokopje të deklaratave doganore të produktit të furnizuar
gjatë 6 (gjashtë) muajve të fundit nga data e hapjes së ofertave.

Operatori ekonomik nuk plotëson as pikën 2.3.5 të Kapacitetit Teknik sepse Fleta Analiza e lëshuar

nga IQT për këtë subjekt është më larg se 60 ditë nga data e hapjes së ofertave. Ofertat janë hapur në

19.05.2020 ndërsa fletë analiza ështe e muajit shkurt



* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, Bashkimi i Përkohshëm i Operatorëve Ekonomikë

“Kastrati” sh.p.k. me NIPT J61813529P dhe “Kastrati Group” sh.a. me NIPT K21711502V;

përfaqësuar nga “Kastrati” sh.p.k me adresë: Rr. Tirana, Lagja 14, pranë Gjykatës së Apelit,

Shkozet, Durrës me përfaqësues ligjor z. Shefqet Kastrati ka paraqitur ofertën në Marzh fitimi i

shprehur në perqindje: Blerje gazoil 10 PMM Marzhi i fitimit 16.4 % dhe Benzinë pa plumb Marzhi

i fitimit 16.4 %, e cila është identifikuar si oferta e suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë ALBCONTROL SHA, me adresë në Aeroportin Nënë

Tereza Rinas, pranë Zyrës së Prokurimeve, kopjen e nënshkruar të formularit të kontratës dhe të

sigurimit të kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 60 (gjashtëdhjetë) ditëve

nga dita e marrjes së këtij njoftimi.

Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do të konfiskohet
sigurimi i ofertës suaj (nëse është kërkuar) dhe kontrata do t’i akordohet ofertuesit vijues në
klasifikimin përfundimtar, oferta e të cilit është dorëzuar me një vlerë të përgjithshme prej [vlera
përkatëse e shprehur në fjalë dhe shifra], siç parashikohet në nenin 58 të Ligjit nr.9643 datë
20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar.

Ankesa: nuk ka

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 27.05.2020

Për ALBCONTROL SHA

Mina Kusta
Drejtor i Përgjithshëm


