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

AGJENCIA E MBROJTJES SË KONSUMATORIT

Nr.______Prot. Tiranë, më
___/___/2020

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT

Data: 18/03/2020

Nga: Autoriteti Kontraktor Agjencia e Mbrojtjes së Konsumatorit

Adresa: Rr. “Abdi Toptani”, Tiranë

Për: “A&T” sh.a. me Nr. NIPTI L32320008H

Adresa: Rruga “Ibrahim Rugova”, Kulla “Sky Tower”, Kati 7, Ap.Nr.3, Tiranë

Proçedura e prokurimit: “Blerje karburanti për nevojat e Agjencisë së Mbrojtjes së

Konsumatorit”, me procedurë “Kërkesë për Propozim”, me mjete elektronike.

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-51236-02-21-2020

Përshkrimi i shkurtër i kontratës: Blerje karburanti (Gazoil (Diesel) për automjetet e

Agjencisë së Mbrojtjes së Konsumatorit, me kohëzgjatje kontrate nga lidhja e kontratës deri

më 31 Dhjetor 2020.

Fondi limit total: 1,999,667 (një milion e nëntëqind e nëntëdhjetë e nëntë mijë e gjashtëqind e

gjashtëdhjetë e shtatë) lekë pa TVSH.

Burimi i financimit: Financim nga Bashkia Tiranë në mbështetje të Vedimit Nr.157 datë

26.12.2019 të Këshillit Bashkiak të Tiranës për “Miratimin e Programit Buxhetor Afatmesëm

2020-2022 dhe detajimin e buxhetit të Bashkisë së Tiranës për vitin 2020”.

Data e zhvillimit të procedurës së prokurimit: 05.03.2020
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Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]

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

Njoftojmë se, kane qenë pjesëmarrës në procedurë këta ofertues me vlerat përkatëse të

ofruara:

1. Bashkimi i operatorëve ekonomikë “A&T” sh.a. me Nr. NIPTI: L32320008H me operatorin
ekonomik “2A2F - L OIL” sh.p.k. me Nr. NIPTI: L41915013M, kanë paraqitur ofertën
ekonomike me marzh fitimi 14,66 %, me vlerë 1,999,667 (një milion e nëntëqind e
nëntëdhjetë e nëntë mijë e gjashtëqind e gjashtëdhjetë e shtatë) lekë pa TVSH.

2. Bashkimi i operatorëve ekonomikë “GENKLAUDIS” sh.a. me Nr. NIPTI: K76911001E me
operatorin ekonomik “GEGA CENTER GKG” sh.p.k. me Nr. NIPTI: K66801001T, kanë
paraqitur ofertën ekonomike me marzh fitimi 14,66 %, me vlerë 1,999,667 (një milion e
nëntëqind e nëntëdhjetë e nëntë mijë e gjashtëqind e gjashtëdhjetë e shtatë) lekë pa TVSH.

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

1. Bashkimi i operatorëve ekonomikë “GENKLAUDIS” sh.a. me Nr. NIPTI: K76911001E

me operatorin ekonomik “GEGA CENTER GKG” sh.p.k. me Nr. NIPTI: K66801001T.

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme:

1. Bashkimi i operatorëve ekonomikë “GENKLAUDIS” sh.a. me operatorin ekonomik

“GEGA CENTER GKG” sh.p.k, është konstatuar se:

- Kanë dorëzuar shtojcën 5 “Deklaratë mbi përmbushjen e kritereve të përgjithshme”.

Nga kontrolli i ekstraktit historik të “GEGA CENTER GKG” SH.P.K. është

konstatuar se administrator është Z. Ritvan Zyberaj. Operatori ekonomik ka bërë

shkelje duke mos vetdeklaruar gjëndjen gjyqësore të administratorit, bazuar në

marrëveshjen e datë 01.02.2019 të nënshkruar ndërmjetë Agjencisë së Prokurimit

Publik dhe Ministrisë së Drejtësisë. Nga verifikimi elektronik i gjendjes gjyqësore Z.

Ritvan Zyberaj rezulton i dënuar. Bazuar në pikën 1 të nenit 45 në Ligjit Nr.9643 datë

20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar ku citohet se: “Autoriteti

kontraktor përjashton nga pjesëmarrja në procedurat e prokurimit çdo kandidat ose

ofertues, kur ka të dhëna se janë ose kanë qenë të dënuar me vendim gjykate të formës

së prerë për ndonjë nga veprat e mëposhtme: a) pjesëmarrje në organizatë kriminale;

b) korrupsion; c) mashtrim; ç) pastrim parash. d) fallsifikim”…

Pasi ju drejtuam me shkresë zyrtare organeve kompetente për të marrë informacionin e
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nevojshëm për integritetin dhe gjendjen personale të ofertuesit në fjalë, na u bë me dije se

Z. Ritvan Zyberaj është i dënuar për veprën penale “fallsifikim”.

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë operatorin ekonomik “A&T” sh.a.

me Nr. NIPTI: L32320008H, Adresa: Rruga “Ibrahim Rugova”, Kulla “Sky Tower”, Kati 7,

Ap.Nr.3, Tiranë, se oferta e paraqitur, me marzh fitimi 14.66 % (katërmbëdhjetë pikë

gjashtëdhjetë e gjashtë), me vlerë 1,999,667 (një milion e nëntëqind e nëntëdhjetë e nëntë

mijë e gjashtëqind e gjashtëdhjetë e shtatë) lekë pa TVSH, është identifikuar si ofertë e

suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni të lutur të paraqisni pranë Agjencisë së Mbrojtjes së Konsumatorit, Rr.

“Abdi Toptani” Tiranë sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit,

brenda 5 (pesë) ditëve nga dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi. Së bashku me sigurimin

e kontratës duhet të sillni të gjithë dokumentacionin e paraqitur në tender (origjinal ose

fotokopje e noterizuar), i cili verifikohet nga KVO dhe bëhet pjesë e dosjes së tenderit.

Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, procedura

e prokurimit do të anullohet për mungesë konkurrence, 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 10.03.2020

Ankesa: Jo

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR

Rudina Hoxha


