
REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BASHKIA DIVJAKË

SEKTORI JURIDIK DHE I PROKURIMEVE PUBLIKE

Nr. _______ Prot. Divjakë, më

___.____.2020

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT

[Data: 13.03.2020]

Nga: Autoriteti Kontraktor Bashkia Divjakë

Adresa: Divjakë, Sheshi ‘’Santa Barbara’’, lagjia nr.2

Për: Operatorin ekonomik

“PETROL 06” Shpk Adresa: Divjakë, pranë Tregut

Procedura e prokurimit: “Tender i hapur“ Lloji i Kontratës:Mallra

Me objekt: “Blerje karburanti për nevojat e Bashkisë Divjakë”

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-49006-02-04-2020

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Blerje karburanti për nevojat e Bashkisë Divjakë”

Kohëzgjatja: 9 muaj nga nënshkrimi i kontratës

Fondi limit: 21 425 424 (njëzetë e një milion e katërqind e njëzetë e pesë mijë e katërqind e

njëzetë e katër) lekë pa Tvsh, nga e cila: 11 633 757 (njëmbëdhjetë milion e gjashtëqind e

tridhjetë e tre mijë e shtatëqind e pesëdhjetë e shtatë) lekë pa Tvsh nga Granti dhe 9 791

667 (nëntë milion e shtatëqind e nëntëdhjetë e një mijë e gjashtëqind e gjashtëdhjetë e

shtatë mijë) lekë pa Tvsh nga Të ardhurat

Burimi i financimit: Grant + Të ardhura



Data e zhvillimit të procedurës së prokurimit: 28/02/2020 Ora: 10:00

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]

REF-49006-02-04-2020

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

Njoftojmë se, kanë qënë pjesëmarrës në procedurë këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara:

1. “PETROL 06” Shpk L34523401A Marzhi i fitimit 5,9 %

2. “KAJO OIL” Shpk L13711405U Marzhi i fitimit 9,98 %

3. “GEGA CENTER GKG” Shpk K66801001T & “GENKLAUDIS” SH.A

K76911001E Marzhi i fitimit 11,89 %

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

1. “KAJO OIL” Shpk L13711405U

2. “GEGA CENTER GKG” Shpk K66801001T & “GENKLAUDIS” SH.A

K76911001E

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme:

1. “KAJO OIL” Shpk

- Nuk eshte paraqitur Shtojca 8 “Deklarate per permbushjen e kritereve te pergjithshme”,

sic eshte kerkuar ne DST.

- Nuk eshte paraqitur Deklarata sipas pikes 2.3.7 e) te Kapacitetit teknik “Deklarate per

ofrimin e furnizimit me karburant me karta elektronike, te cilat do te jene pa skadence

dhe te perdorshme dhe gjate vitit 2020 ne perputhje me Vendimin e Keshillit te

Ministrave Nr.561 date 29.07.2016 “Per Standartizimin dhe disiplinimin e shpenzimeve

te karburantit ne njesite e qeverisjes se pergjithshme”, sic eshte kerkuar ne DST.

2. “GEGA CENTER GKG” Shpk & “GENKLAUDIS” SH.A

- Ne “Deklaraten per paraqitje oferte te pavarur” (Shtojca 2/1), te paraqitur nga shoqeria

“GEGA CENTER GKG” Shpk, nuk eshte perzgjedhur alternativa e duhur, ne rastin e



bashkimit te operatoreve ekonomike, pra nuk eshte plotesuar ne formen e duhur ligjore,

sic eshte kerkuar ne DST.

- Ne “Deklaraten per paraqitje oferte te pavarur” (Shtojca 2/1), te paraqitur nga shoqeria

“GENKLAUDIS” SH.A, nuk eshte perzgjedhur alternativa e duhur, ne rastin e bashkimit

te operatoreve ekonomike, pra nuk eshte plotesuar ne formen e duhur ligjore, sic eshte

kerkuar ne DST.

- Nuk eshte paraqitur Deklarata sipas pikes 2.3.7 e) te Kapacitetit teknik “Deklarate per

ofrimin e furnizimit me karburant me karta elektronike, te cilat do te jene pa skadence

dhe te perdorshme dhe gjate vitit 2020 ne perputhje me Vendimin e Keshillit te

Ministrave Nr.561 date 29.07.2016 “Per Standartizimin dhe disiplinimin e shpenzimeve

te karburantit ne njesite e qeverisjes se pergjithshme”, nga shoqeria “GEGA CENTER

GKG” Shpk, sic eshte kerkuar ne DST.

- Nuk eshte paraqitur Deklarata sipas pikes 2.3.7 e) te Kapacitetit teknik “Deklarate per

ofrimin e furnizimit me karburant me karta elektronike, te cilat do te jene pa skadence

dhe te perdorshme dhe gjate vitit 2020 ne perputhje me Vendimin e Keshillit te

Ministrave Nr.561 date 29.07.2016 “Per Standartizimin dhe disiplinimin e shpenzimeve

te karburantit ne njesite e qeverisjes se pergjithshme”, nga shoqeria “GENKLAUDIS”

SH.A, sic eshte kerkuar ne DST.

- Ne vertetimin qe konfirmon shlyerjen e te gjitha detyrimeve te maturuara te energjise

elektrike te kontratave te energjise (OSHEE), te paraqitur shoqeria “GEGA CENTER

GKG” Shpk, nuk eshte paraqitur asnje dokument bashkangjitur, qe provon se keto

detyrime te pashlyera, jane duke u ndjekur ne proces gjyqesor.

- Nuk eshte paraqitur vertetimi per shlyerjen e taksave vendore te parashikuara nga

Pushteti Vendor per vitin 2018 nga Bashkia Mallakaster/Ballsh, ku shoqeria

“GENKLAUDIS” SH.A, ka ushtruar aktivitetin e saj sipas ekstraktit te QKB, sic eshte

kerkuar ne DST.

- Nuk eshte paraqitur vertetimi per shlyerjen e taksave vendore te parashikuara nga

Pushteti Vendor per vitin 2018 dhe 2019 nga Bashkia Shkoder, ku shoqeria

“GENKLAUDIS” SH.A, ka ushtruar aktivitetin e saj sipas ekstraktit te QKB, sic eshte

kerkuar ne DST.

- Nuk eshte paraqitur vertetimi per shlyerjen e taksave vendore te parashikuara nga

Pushteti Vendor per vitin 2018 dhe 2019 nga Bashkia Kruje, ku shoqeria “GEGA

CENTER GKG” Shpk, ka ushtruar aktivitetin e saj sipas ekstraktit te QKB, sic eshte

kerkuar ne DST.

- Nuk eshte paraqitur vertetimi per shlyerjen e taksave vendore te parashikuara nga

Pushteti Vendor per vitin 2018 nga Bashkia Finiq, Bashkia Devoll, dhe Bashkia Diber, ku

shoqeria “GEGA CENTER GKG” Shpk, ka ushtruar aktivitetin e saj sipas ekstraktit te

QKB, sic eshte kerkuar ne DST.

- Nuk eshte paraqitur vertetimi per shlyerjen e taksave vendore te parashikuara nga

Pushteti Vendor per vitin 2019 nga Bashkia Tepelene, ku shoqeria “GEGA CENTER

GKG” Shpk, ka ushtruar aktivitetin e saj sipas ekstraktit te QKB, sic eshte kerkuar ne

DST.



- Nuk eshte paraqitur leje tregtimi ose Liçense per tregtim karburantesh te llojit III/A

(Gazoil,Diesel) dhe II/A (Benzine), nga shoqeria “GEGA CENTER GKG” Shpk, sic

eshte kerkuar ne DST, por eshte paraqitur nje leje tregtimi ne emer te subjektit

“PETCOM”, qe nuk ka lidhje me Bashkimin e Operatoreve Ekonomike pjesemarres ne

kete procedure prokurimi.

- Nuk eshte paraqitur Leje mjedisore te tipit C, nga shoqeria “GEGA CENTER GKG”

Shpk, sic eshte kerkuar ne DST ne piken 2.3.4 te Kapacitetit Teknik.

- Nuk eshte paraqitur Leje mjedisore te tipit C, nga shoqeria “GENKLAUDIS” SH.A, sic

eshte kerkuar ne DST ne piken 2.3.4 te Kapacitetit Teknik.

- Raport analizat e leshuara nga Inspektoriati Shteteror Teknik Industrial (ISHTI), per

mallin objekt prokurimi Gazoil S SH EN 590:2013/A1:2017 dhe Benzine S SH EN

228:2012+A1:2017, te paraqitur nga shoqeria “GEGA CENTER GKG” Shpk, nuk jane

leshuar Brenda 30 (tridhjete) diteve nga dita e hapjes se ofertave, sic eshte kerkuar ne

DST.

- Raport analiza e leshuar nga Inspektoriati Shteteror Teknik Industrial (ISHTI), per mallin

objekt prokurimi Benzine S SH EN 228:2012+A1:2017, te paraqitur nga shoqeria

“GENKLAUDIS” SH.A, nuk eshte leshuar Brenda 30 (tridhjete) diteve nga dita e hapjes

se ofertave, sic eshte kerkuar ne DST.

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë se operatori ekonomik “PETROL

06” Shpk, me nr. Nipti L34523401A, me adresë: Divjakë, pranë Tregut, se oferta e paraqitur

Marzhi i fitimit 5,9 %, është identifikuar si oferta e suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Autoritetit Kontraktor Bashkia Divjakë, me

Adresë: Divjakë, Sheshi ‘’SANTA BARBARA’’, sigurimin e kontratës, siç parashikohet në

dokumentat e tenderit, brenda 5 (pesë) ditëve nga dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi.

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 05.03.2020

Ankesa: ka ose jo, Jo, s’ka pasur ankesa

(nëse ka) kane marrë përgjigje në datë -

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR

Fredi Kokoneshi


