
FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT

Ujësjellës Kanalizime Durrës Sh.a

Durrës, 05/07/2018

“Blerje karburanti gazoil 10 ppm USLD”

Për: Kastrati shpk, NIPT : K72203015U, me adresë: Ish-Fabrika e Bukes, prane

Tregut Ushqimor, Tirane.

Proçedura e prokurimit: “E hapur- mallra”.

Numri i references se procedures/lotit: 71419-05-25-2018

Përshkrim i shkurtër i kontratës:

- Objekti: “Blerje karburanti gazoil 10 ppm USLD”

- Fondi limit: 20,000,000 (Njezet milion) Lekë pa TVSH

- Burimi i te ardhurave: Te ardhurat e U.K.D Sh.a

- Kohezgjatja e kontrates: 12 muaj sipas kërkesave të autoritetit nga data e

lidhjes së kontratës

- Kriteret e përzgjedhjes së fituesit: çmimi më i ulët

Njoftojmë se, ka qënë pjesëmarrës në proçedure 3 (tre) ofertues si me poshte:

1- Bashkimi i operatoreve “A&T” me nipt K71807003K dhe “Olsi shpk”, me nipt

K31902014W, me marzh fitimi (shprehur ne %) 11.5 %

2- Das Oil, me nipt L52230020G, me marzh fitimi (shprehur ne %) 9.6 %

3- Kastrati, me nipt K72203015U, me marzh fitimi (shprehur ne %) 19.4 %

Jane skualifikuar operatoret ekonomik si me poshte:

 Bashkimi i operatoreve “A&T” dhe “Olsi shpk”, është skualifikuar për arsye se nuk

ka paraqitur :

- Kontratat e bashkepunimit nuk jane ne perputhje me nenin 74 pika 2 te RRPP –se, pasi

nuk eshte percaktuar % e bashkepunimit dhe mungon prokura e posacme.

- Nuk jane paraqitur nga operatori Olsi shpk dhe 2A2F – L OIL vertetim nga tatim taksave



te kontributeve te sigurimeve shoqerore.

- Nuk jane paraqitur nga Operatori Olsi shpk dhe nga operatori 2A2F- L OIL vertetim nga

OSHEE qe skane detyrime.

- Lista e paraqitur nga Operatori Olsi shpk nen logo BOIV –OIL nuk permban dokumentat

e kerkuara per stacionet e shitjeve te karburanteved ne piken Durres, Fushe-Kruje dhe

Lac.

 Operatori Ekonomik DAS OIL, eshte skualifikuar se per arsye se nuk ka paraqitur:

- Bashkimi i operatoreve DAS OIL per pikat e stacioneve te karburanteve Lac dhe Vore

nuk ka paraqitur dokumentacionin e kerkuar: ( Leje mjedisore tipi C te leshuar nga QKL,

vertetim teknik nga ISHTI, akt teknik MZHS, police sigurimi nga shoqerite e

sigurimeve. Per piken e furnizimit ne Durres operatori ekonomik ka paraqitur leje

mjedisore te tipit B per shitje me shumice.

- Bashkimi i operatoreve nuk ka paraqitur nje faqe te menaxhimit (web page te

karburantit) dhe manualin e perdorimit te tij.

Kualifikohet operatori ekonomik si më poshtë:

 Operatori ekonomik Kastrati shpk është kualifikuar për arsye se përmbush

- kriteret e kërkuar në DST

Pra kualifikohet operatori ekonomik i mëposhtëm:

Kastrati shpk

Duke ju referuar procedures se lartpermendur, informojmë Kastrati shpk se duke qene se
permbush kriteret e kerkuara ne DST është identifikuar si operatori ekonomik i suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Ujesjelles Kanalizime Durrës sh.a sigurimin e

kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brënda 60 ditëve nga dita e

marrjes/publikimit të këtij njoftimi.

Njoftimi i klasifikimit është bërë në datë: 27/06/2018

Gjatë afatit ligjor prej 7 ditësh për pritjen e ankesave nuk pati ankesa.




