
“Ujësjellës - Kanalizime Shkodër” sh.a.
Address: L. “3 Heronjte”,Rr. “MARIN BICIKEMI”

Nr .……..Prot. Shkoder, me ___/____/2019

FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT

Date: 01.07.2019

Nga : Ujesjelles-Kanalizime Shkoder sh.a

Për: Bashkimi i shoqerive “A&T’ dhe “OLSI”, adresa: adresa: Rruga Ibrahim Rogova, Sky
Tower, kati 7/3, Tirane

Procedura e prokurimit: “Kerkese per Propozim” me objekt: “Blerje karburant”

Numri i referencës së procedurës/lotit: 21375-05-09-2019

Përshkrim i shkurtër i kontratës: Kjo kontrate sherben per furnizimin e UKSH me karburant

Fondi limit: 3.976.020 (tre milion e nenteqind e shtatedhjete e gjashte mije e njezet ) leke pa
TVSH

Kriteri i perzgjjedhjes se fituesit: Çmimi me i ulet

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike nr.19, date 13.05.2019

Njoftojme se, ka qene pjesemarres ne procedure dhe eshte kualifikuar operatori ekonomik si me
poshte:

1. Bashkimi i Shoqerive “A&T” NIPT L32320008H, dhe “OLSI” J63423463I

Marzhi i fitimit 7.98 %

2. Shoqeria “KASTARTI” NIPT J61813529P

Marzhi i fitimit 13.6 %

* * *

Njoftojme se, kane qene pjesemarres ne procedure dhe nuk jane kualifikuar operatoret
ekonomik si me poshte:

1. Shoqeria “GEGA CENTER GKG” NIPT K66801001T

Marzhi i fitimit 6 %



Arsyeja e s’kualifikimit:

- Fatura e ngjashme e paraqitur nuk permbush vleren prej 40 % te furnizimeve te

ngjashme te kerkuara ne kriteret kualifikuese te DST

2. Shoqeria “DAS OIL ” NIPT L52230020G

Marzhi i fitimit 8.5 %

Arsyeja e s’kualifikimit:

- Nuk ka paraqitur Deklarete doganore te produktit gjate 6 muajve te fundit te hapjes se

ofertave, te kerkuara ne kerkest per kualifikim.

- Flete analiza e naftes eshte jashte afatit 30 ditor te percaketuar ne kerksat per kualifikim

te DST.

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë [Bashkimin e shoqerive A&T’ dhe
“OLSI” adresa: Rruga Ibrahim Rogova, Sky Tower, kati 7/3, Tirane, se oferta e paraqitur, me
një vlerë të përgjithshme prej MARZH FITIMI 7.98 %, me vlere 3.976.020 (tre milion e
nenteqind e shtatedhjete e gjashte mije e njezet ) leke pa TVSH,është identifikuar si oferta e
suksesshme.

Rrjedhimisht, duhet t’i pergjigjeni autoritetit kontaktor UKSH brenda 5 diteve nga data e publikimit te
ketij njoftimi dhe te lidhni kontraten brenda afateve ligjore te percaketuara nga neni 21 pika 3 I VKM nr.
914, date date 29.12.2014 “Per rregullat e prokurimit publik” (i ndryshuar)
Shoqeria juaj duhet te sjell ne UK Shkoder kopjen e nënshkruar të formularit të kontratës dhe të sigurimit
të kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 03.06.2019

Ankim: Me date 06.06.2019 eshte paraqitur ankese nga operatori ekonomik pjesmarres ne
procedure GEGA CENTER GKG shpk, duke kundershtuar skualifikimin nga kjo procedure.
Me date 13.06.2019 UKSH i kthen pergjigje Ankimuesit, duke mos marre ne konsiderate
ankesen e bere. Kthimi I pergjigjes eshte bere ne menyre elektronike ne adresen e e-mail te
shoqerise dhe fizikisht me poste.
Ne baze te nenein 63 te LPP-se ankimuesi ka patur 10 dite kohe per tu ankuar ne Komisionin e
Prokurimit Publik, kete te drejte ankimuesi nuk e ka ushtruar

ADMINISTRATORI

Mark MOLLA


