
_________BASHKIA____________
TIRANË

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
DREJTORIA E KONVIKTEVE TË SHKOLLAVE TË MESME

FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT

Për: Bashkimin e Operatoreve (BOE) "A&T sha me NUIS-L32320008H& 2A2F-L OIL
shpk me NUIS- L41915013M "

Adresa"A&T sha:Njesia Bashkiake Nr.5, Rruga"Ibrahim Rugova", Kulla "Sky Tower", Kati 7,
Apartamenti Nr.3,TIRANE

Adresa 2A2F-L OIL shpk:Njesia Bashkiake nr.5, Rruga Ibrahim Rrugova, Kulla Sky Tower,
kati 7, ap.3, TIRANE

Procedura e prokurimit: “Kërkesë për Propozim”,

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-34765-09-02-2019

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Blerje karburant lëndë djegëse naftë”

Fondi limit:1 916 667 (nje milion e nente qind e gjashtembedhjete mije e gjashte qind e
gjashtedhjete e shtate) Lekë pa Tvsh,

Kohëzgjatja e kontratës: duke filluar nga data e nënshkrimit të kontratës me përfundim në datë
31.12.2019.

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  Marzhi më i ulët i fitimit, i shprehur në përqindje

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

1. Bashkimi i Operatoreve Ekonomik (BOE) "A&T sha&2A2F-L OIL shpk"
NUIS-L32320008H&NUIS- L41915013M

Vlera ofertes: Marzhi i fitimit, i shprehur në përqindje 7,4 %

2.Operatori Ekonomik “Kastrati" sh.p.k me NUIS-J61813529P

Vlera ofertes: Marzhi i fitimit, i shprehur në përqindje 17,4 %

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

1. Operatori ekonomik “Kastrati" sh.p.k

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme:



Komisioni i Vlerësimit të Ofertave konstatoi se Operatori ekonomik “Kastrati" sh.p.knuk

plotëson:

-Kerkesen e percaktuar ne Piken 2.2.3, te "Kapacitetit ekonomik dhe financiar" te

dokumentave te tenderit ku eshte percaktuar se: "2.2.3. Operatori ekonomik ofertues të

mos ketë detyrime për taksat vendore per vitin 2019, për të gjitha vendet ku ushtron

aktivitetin sipas Ekstraktit Historik të Rregjistrit Tregtar, për të cilat duhet të paraqesi një

vërtetim nga organet e njësisë vendore ku ushtron aktivitetin.

(Në rast bashkimi operatorësh ekonomikë vërtetimin nga organet e njësisë vendore duhet

ta paraqesi secili prej anëtareve të bashkimit të shoqërive)".

Konkretisht nga shqyrtimi i dokumentacionit te dorezuar dhe nga kqyrja e Ekstraktit te

Rregjistrit Tregtar date 24.07.2019, konstatohet se OE "Kastrati" shpk ka paraqitur

vertetim per shlyerjen e taksave vendore per vitin 2019 vetem nga Bashkia Tirane dhe

nga Bashkia Durres, nderkohe qe sipas Ekstraktit te Rregjistrit Tregtar date 24.07.2019

ky OE e ushtron aktivitetin dhe në bashki te tjera per te cilat nuk ka paraqitur vertetim

per shlyerjen e taksave vendore.

-Kerkesen e percaktuar ne Piken 2.3.2, te "Kapacitetit teknik" te dokumentave te

tenderit ku eshte percaktuar se: "Operatori ekonomik duhet të jetë i pajisur me Liçencë

per tregtim karburantesh të llojit III/A (Gazoil Diesel 10 ppm) leshuar nga QKL.".

Konkretisht nga shqyrtimi i dokumentacionit te dorezuar dhe konkretisht i

dokumentacionit të dorëzuar për pikat e tregtimit të karburantit në Bashkinë Tiranë

konstatohet se mungon Licensa e tregtimit kategoria III/A e lëshuar nga QKL-ja,

ndërkohë që ky operator ekonomik ka paraqitur Licensë tregtimi të lëshuar nga Bashkia

Tiranë.

-Kerkesen e percaktuar ne Piken 2.3.11, te "Kapacitetit teknik" te dokumentave te

tenderit ku eshte percaktuar se: "2.3.11 Operatori Ekonomik duhet të deklarojë se merr

përsipër që të konvertojë të gjithë sasinë e litrave të ndodhura në kartën elektronike, të

personalizuar në lëng me bot sipas nevojave të Autoritetit Kontraktor. Kartat elektronike

duhet të jenë të vlefshme dhe për Vitin 2020, pa afat skadence. Subjekti ofertues duhet te

marre persiper furnizimin me botet e tij dhe shpenzimet e tij ne sherbim 24 oresh ne

vendodhjen e Autoritetit Kontraktor.(Deklarate nga administratori i subjektit ofertues)".

Konkretisht nga shqyrtimi i dokumentacionit te dorezuar dhe konkretisht i deklarates se

dates 15.08.2019, te bere nga administratori i OE "Kastrati" shpk, me titull "Deklarate

furnizimi me karburant" konstatohet se administratori nuk shprehet lidhur me

vlefshmerine edhe per vitin 2020 te kartave elektronike, si dhe pa afat skadence.

Është kualifikuar si ofertë e suksesshme:

Bashkimi i operatoreve ekonomik (BOE): "A&Tsha & 2A2F-L OIL shpk", me vlere
oferte:Marzhi i fitimit, i shprehur në përqindje 7,4 %

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë Bashkimin e operatoreve ekonomik



(BOE) "A&T” sha & 2A2F-L OIL shpk" me adresë: Njesia Bashkiake Nr.5,
Rruga"Ibrahim Rugova", Kulla "Sky Tower", Kati 7, Apartamenti Nr.3,TIRANE, se oferta e
paraqitur, me Marzh fitimi, i shprehur në përqindje 7,4 %, është identifikuar si oferta e
suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Drejtorisë së Konvikteve të Shkollave të Mesme,
Adresa: Rruga “Jeronim De Rada”, Konvikti i Ekonomikut, Tiranë sigurimin e kontratës, siç
parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 5 (pesë) ditëve nga dita e marrjes/publikimit të
këtij njoftimi.

Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, proçedura do
të anulohet pasi nuk ka ofertues te sukseshem vijues në klasifikimin përfundimtar, siç
parashikohet në nenin 58 të Ligjit nr.9643 datë 20.11.2006“Për prokurimin publik”, i ndryshuar.

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 17.09.2019.

Ankesa: Gjatë afatit ligjor për pritjen e ankesave nga shoqëritë pjesmarrëse në këtë procedure
prokurimi në mbështetje të nenit 63 të Ligjit 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”,
nuk është paraqitur asnjë ankesë pranë Autoritetit Kontraktor në lidhje me këtë procedurë
prokurimi.


