
UJËSJELLËS KANALIZIME GJIROKASTËR SH.A.

TITULLARI AUTORITETIT KONTRAKTOR

Gjirokastër

më,__/__/2020

Shtojca 13

FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT

Për: Flady Petrolium

Procedura e prokurimit:Kerkese per propozim

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-63739-07-02-2020

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Blerje Karburant Gazoil”
Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike :nr. 41 date 06 Korrik
2020

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  çmimi më i ulët X

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

1. FladyPetrolium me NIPT: L32622601G me marzh fitimi 7 %

2.Gega Center me NIPT: K66801001T me marzh fitimi 7 %

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

Arsye skualifikimi për operatorin GEGA CENTER

Për kapacitetin ekonomik dhe financiar është kërkuar :

2.2 e)Vertetim qe konfirmon shlyerjen e te gjitha detyrimeve te ujit te pijshem.

Ne sistemin elektronik operatori ekonomik Gega Center nuk ka paraqitur asnje vertetim te
leshuar nga shoqeria Ujesjelles Kanalizime qe te vertetoje permbushjen e kesaj pike.

Për kapacitetin teknik është kërkuar :



2. Operatori ekonomik ofertues duhet te paraqese nje vertetim te leshuar nga ISHTI , qe subjekti
ofertues ka importuar ose tregtuar karburante sipas standarteve te legjislacionit Shqiptar , dhe
nuk ka patur penalitete per shkelje te cilesise per vitin 2019-2020.

Operatori ekonomik Gega Center nuk ka paraqitur ne sistem asnje dokument qe te vertetoje
permbushjen e ketij kriteri.

Per arsyet e siperpermendura Komisioni i Vleresimit te Ofertave vendos skualifikimin e
ofertuesit Gega Center me nipt:K66801001T.

Jane kualifikuar operatoret:

1. FladyPetrolium me NIPT: L32622601G me marzh fitimi 7 %

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë Flady Petrolium me adrese:

Zona Indrustriale “Ruga Zinxhira” Gjirokastër, se oferta e paraqitur, me vlere 2.207.955 (dy
milion e dyqind e shtate mije e nëndqind e pesedhjete e pesë ) leke pa tvsh

/pikët totale të marra [_____]është identifikuar si oferta e suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Autoritetit Kontraktor Ujesjellës Kanalizime
Gjirokastër Sh.a 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, autoriteti
kontraktor bën konfiskimin e sigurimit të ofertës,

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 16.07.2020

Ankesa: nuk ka

TITULLARI AUTORITETIT KONTRAKTOR
Gentian LLOGO


