
R E P U B L I K A E S H Q I P Ë R I S Ë

BASHKIA KAMËZ

Nr._____prot. Kamëz, më ____._____.2019

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT

Për: ““Shpresa-Al”shpk, me adresë : Rruga “Urani Pano” Tiranë
,* * *

Procedura e prokurimit: “E Hapur”
Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-04582-01-22-2019
Përshkrim i shkurtër i kontratës : Blerje karburant për nevojat e bashkisë dhe ndërmarjeve
në vartësi.
Fondi limit 11.204.167 (njëmbëdhjetë milion e dyqind e katërmijë e njëqind e gjashtëdhjetë e
shtatë ) leke pa tvsh.
Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin:12(dymbëdhjetë)muaj
Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [__________] [____]
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:
1. “Gega Center GKG”sh.p.k. K66801001T

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it
është paraqitur me ofertën me marzh fitimi te shprehur ne perqindje:

 Gazoil - 6% (gjashtë përqind).

 Benzine – 6%. (gjashtë përqind).
2. “Kastrati”shpk,   K54021201K

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it
është paraqitur me ofertën me marzh fitimi ne perqindje:

 Gazoil - 7.2% (shtatë pikë dy përqind)

 Benzine – 7.2% (shtatë pikë dy përqind).
3. “Shpresa-Al“ shpk K31321021N,

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it
është paraqitur me ofertën me marzh fitimi te shprehur ne perqindje:

 Gazoil - 22%.( njëzet e dy përqind).

 Benzine - 22%. (njëzet e dy përqind).

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:
1 “Gega Center GKG”shpk, K66801001T

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it



Përkatësisht për arsyet e mëposhtme:

 Eshte paraqitur vertetim per konrate te ngjashme nr. 4080prot., date 25.10.2018, po nuk
eshte sjelle kontrata me Autoritetin Kontraktor.

 Eshte sjelle kontrata me nr.53Prot.,date 10.09.2018 “Per blerje karburanti per nevoja te
MZSH-se”, por kontrata nuk eshte e nenshkruar dhe vulosur nga operatori ekonomik.

 Autoboti i pretenduar me targe AA619SM, sipas kontrates se qerase nr. 144rep, date
12.01.2019, eshte lidhur (sipas paragrafit 4 te kesaj kontrate), per furnizime te
mundshme ose procedura tenderash.

 Çertifikata e miratimit per mjetet qe transportojne disa mallrat e rrezikshme (certificate
N3B-01423-04), eshte e vlefshme deri me date 02.11.2018.

2. “Kastrati”shpk, K54021201K
Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it
Përkatësisht për arsyet e mëposhtme:

 S’eshte paraqitur dokumentacioni i kërkuar në pikën 3, të nenit 45 të ligjit n nr. 9643,
datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, të ndryshuar, ku përcaktohet se:

 Me qëllim plotësimin e kushteve të parashikuara në pikat 1 dhe 2 të këtij neni, operatori
ekonomik duhet të paraqesë dokumentacionin si më poshtë:

 Vërtetim nga dosja gjyqësore, ose një dokument të njëvlefshëm, të lëshuar nga një
autoritet kompetent gjyqësor apo administrativ që vërteton se nuk ekzistojnë kushtet e
parashikuara në pikat 1 dhe 2, shkronja “a”, “b” dhe “c” të nenit 45 të LPP-së.”

 Nuk keni paraqitur certifikatën ISO BS OHSAS 18001:2015.

 Raporti i analizës për benzinën është i lëshuar për shoqërinë Kastrati sh.a dhe jo për
shoqërinë Kastrati sh.p.k.

 S’eshte paraqitur dokumentacioni provues që keni paguar të gjitha taksat dhe tarifat
vendore për vitin 2017 dhe vitin 2018 për të gjitha njësitë vendore ku ushtroni aktivitetin
e shitjes me pakicë të karburanteve.

 Bilanci vjetor i vitit 2015 është paraqitur në vetëm 4 (katër) fletë, i pashoqëruar nga
raporti i audituesit të pavaruar dhe jo i plotë ashtu siç është dorëzuar në QKB.

 Në kontratën e punëve të ngjashme që keni paraqitur, nuk janë shoqëruar me fatura
tatimore të shitjes ku shënohen data, shuma dhe sasitë e mallrave të furnizuar. Gjithashtu
nuk keni paraqitur vërtetim nga autoriteti kontraktor që këni përmbushur me sukses
detyrimet kontraktore.

,* * *
Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë Operatorin Ekonomik “Shpresa-
Al“ shpk. Adresa : Rruga “Urani Pano” Tiranë, se oferta e paraqitur, është paraqitur me
ofertën me marzh fitimi te shprehur ne perqindje:

 Gazoil - 22%.( njëzet e dy përqind).

 Benzine - 22%. (njëzet e dy përqind).
është identifikuar si oferta e suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Bashkisë Kamëz (Drejtorisë Juridike), sigurimin e
kontratës, siç parashikohet në Rregullat e Prokurimit Publik, brënda 5 ditëve nga dita e
marrjes/publikimit të këtij njoftimi dhe jo me vone se 60 ditë për lidhjen e kontratës, duke
sjellë dhe dokumentet e paraqitura në sistem (origjinale ose fotokopje të noterizuara).



***
Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, procedura
do te anullohet për mosplotësim të numrit minimal të konkurentëve në bazë të ligjit për
prokurimet publike Nr.9643 datë 20.11.2006, të ndryshuar.

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 01.03.2019

Ankesa: ka ose jo Nuk Ka

* * *

Nëpunesi i Autorizuar

Qemal ÇEJKU

__________________________
SEKRETAR I PERGJITHSHEM




