REPUBLIKA E SHQIPËRISË
UJËSJELLËS – KANALIZIME
SHKODËR SH.A
Nr .……..Prot.

Shkoder, me ___/___/2020

FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT
Date: 10.06.2020
Nga : Ujesjelles-Kanalizime Shkoder sh.a
Për: Shoqerine “KASTRATI’, adresa: LAGJIA NR.14, prane Gjykates se Apelit , Shkozet, Durres
Numri i referencës së procedurës: 57021-04-29-2020
Procedura e prokurimit: “Kerkese per Propozim” me objekt: “Blerje karburant”
Përshkrim i shkurtër i kontratës: Kjo kontrate sherben per furnizimin e UKSH me karburant
Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike NR. 24 date 04.05.2020
Kriteret e përzgjedhjes së fituesit: çmimi më i ulët X
Njoftojme se, ka qene pjesemarres ne procedure dhe eshte kualifikuar operatoret ekonomik si me
poshte:
1.Shoqeria “KASTRATI”
NIPT J61813529P
Vlere financiare: marzhit i fitimit eshte: 16.4 %
Njoftojme se kane qene pjesemarres ne procedure dhe nuk jane kualifikuar ofertuesit si me
poshte:
1. Bashkimi i perkohshem i shoqerive Shoqeria “A&T” NIPT- L32320008H dhe
“OLSI” NIPT- J63423463I
Vlere financiare: marzhit i fitimit eshte: 9.98 %
Arsyeja e skualifikimit:
Nuk ploteson kriterin e vecnate kualifikues te percaketuar ne Dokumentat Standare te Tenderit
“Kerksat e vecanta per kualifikim”, thuhet: “Vërtetimin që konfirmon shlyerjen e të gjitha
detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike të kontratave të energjisë që ka operatori
ekonomik që është i regjistruar në Shqipëri”, pasi vertetimi i leshuar nga OSHEE me nr. 1171
prot, date 29.04.2020 per subjektin “A&T”, nuk perfshin te gjitha kontratat e objekteve qe
subjekti ka te deklaruara ne ekstarktin e leshuar nga QKB.
Shoqeria OLSI pjese bashkimit te perkohshem nuk ka paraqitur vertetim leshuar nga ISHTI ne
kundershtim me kriterin kualifikues ku thuhet:” Operatori ekonomik duhet te paraqese nje vertetim

te leshuar nga ISHTI, qe subjekti ofertues ka tregtuar karburante sipas standarteve te legjislacionit
Shqiptar, dhe nuk ka patur penalitete per shkelje te cilesise per vitin 2019“.
Asnjera nga shoqerite e bashkimit te perkohshem nuk ka plotesura kriterin kualifikues , ku
thuhet” Operatori ekonomik duhet te kete licencë/autorizim lëshuar nga Bashkia Shkodër për
tregtim karburanti me pakicë.
Ne nenin 53 pika 3 te ligjit nr. 9643, date 20.11.2006 thuhet: “ Autoriteti kontraktor, në zbatim të
pikës 4 të këtij neni, vlerëson një ofertë të vlefshme, vetëm nëse ajo është në përputhje me të gjitha
kërkesat dhe specifikimet e përcaktuara në njoftimin e kontratës dhe në dokumentet e tenderit, pa
rënë ndesh me përcaktimet e nenit 54 te ketij ligji
2.Shoqeria “GEGA CENTER GKB ”

NIPT K66801001T

Vlere financiare: marzhit i fitimit eshte: 8 %
Arsyeja e skualifikimit:
- Nuk ka paraqitur liense/leje nga bashkia Shkoder ne kundershtim me kriterin
kualifkikues, ku thuhet:” Operatori ekonomik duhet te kete licencë/autorizim lëshuar nga
Bashkia Shkodër për tregtim karburanti me pakicë.
Ne nenin 53 pika 3 te ligjit nr. 9643, date 20.11.2006 thuhet: “ Autoriteti kontraktor, në
zbatim të pikës 4 të këtij neni, vlerëson një ofertë të vlefshme, vetëm nëse ajo është në
përputhje me të gjitha kërkesat dhe specifikimet e përcaktuara në njoftimin e kontratës dhe në
dokumentet e tenderit, pa rënë ndesh me përcaktimet e nenit 54 te ketij ligji”
***
Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë [Shoqerine “KASTRATI’ sh.p.k,
adresa: LAGJIA NR.14, prane Gjykates se Apelit , Shkozet, Durres nr. Nipti- J61813529P] se
oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej marzhit i fitimit eshte: 16.4 %, fondi limit
3.771.316 (Tre milion e shtateqind e shtatedhjete e nje mije e treqind e gjatembedhjete)
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. Shoqeria juaj duhet te sjell ne UKSH kopjen e nënshkruar të
formularit të kontratës dhe të sigurimit të kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit.
Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do të
konfiskohet sigurimi i ofertës suaj dhe do te procedohet siç percaketohet ne nenin 58 te ligjit nr.
9643, date 20.11.2006 “Per Prokurimin Publik”, I ndryshuar.
Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 26.05.2020
Ankim: S’ka
ADMINISTRATOR
Mark Molla

