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FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT

DATE : 01.02.2019

Për: KASTRATI “ SH.P K me adrese Durres, Lagjia 14, Rruga e Tiranes , prane gjykates se
Apelit

Procedura e prokurimit: Kerkese per propozim

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-03520-01-10-2019

Përshkrim i shkurtër i kontratës: Blerje karburant per nevojat e bashkësie Polican me afat
levrimi de nga nënshkrimi i kontrates deri me 31.12.2019.

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [14.01.2019] [2]

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  çmimi më i ulët X oferta ekonomikisht më e favorshme  

Njoftojme se, kane qenë pjesëmarrës në procedurë këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara:

 “KASTRATI “ Shpk NIPT : J61813529P

Vlera :Marzh Fitimi 9.60 % ( nente pike gjashtedhjete )

(me numra dhe fjalë)

 A&T SH.A NIPT L32320008H

Vlera :Marzh Fitimi 12.8 % ( dymbedhjete pike tete )
(me numra dhe fjalë)

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

1. A&T sh.a me nr. nipt L32320008H me perfaqesues administrator Fabian Goçi me adrese
Tirane , njesia bashkiake nr.5 rruga Ibrahim Rugova , Kulla Sky Towr kt 7 Ap.3 me vlere te
ofertes me marzh fitimi 12.8 %.

Perkatesishte per arsyet e meposhtme:

mailto:poliçan@gov.al


Nuk ploteson kerkesat e vecanta teknike pika 2.3.3 te vendosura nga autoriteti kontraktor i cituar
: Operatori ekonomik duhet të disponojë minimumi nje pike shitjeje karburanti në territorin e
Bashkise Poliçan duke e vërtetuar kete me certifikat pronësie ose kontrate noteriale qeraje apo
furnizimi “

Operatori ekonomik Shoqeria A&T sha nuk ka paraqitur asnje dokumente provues kontrate dhe
per rrjedhoj nuk ploteson piken 2.3.3 te kapacitetit teknik.

.

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë [KASTRATI “ SH.P.K me adrese
Durres, Lagjia 14, Rruga e Tiranes , prane gjykates se Apelit] se oferta e paraqitur, me një vlerë
të përgjithshme prej [Marzh Fitimi 9.60 %) ]/pikët totale të marra [_____]është identifikuar si
oferta e suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë [Bashkise Polican , lagjia Qender d] sigurimin e
kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 5 ditëve nga dita e
marrjes/publikimit të këtij njoftimi.

Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës procedura do
te anullohet ne baze te ligjit për prokurimet publike Nr.9643 date 20.11.2006, ,te ndryshuar.

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 24.01.2019

Ankesa: ka ose jo: nuk ka

(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë ___________________________

TITULLARI AUTORITETIT KONTRAKTOR

ADRIATIK ZOTKAJ


