AGJENCIA E BLERJEVE TË PËRQENDRUARA

FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORËVE EKONOMIKË TË SUKSESSHËM
NË MARRËVESHJEN KUADËR

10.11.2021
Për: “KAST & GAS” SHA
Adresa: Autostrada Durrës - Tiranë, Km.14, Truall me Nr.Pasurie 257/4, Zona Kadastrale 3974,
Vol.6, Faqe 39, Vorë, Tirane

***
Procedura e prokurimit: “Procedurë e Hapur mbi kufirin e lartë monetar”, Marrëveshje Kuadër
me disa operator ekonomik ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara, me objekt: “Blerje
Karburanti, përveç Jet A1” ndarë në 2 (dy) lote për Spitalin Memorial Fier”, me fond të
përgjithshëm të marrëveshjes kuadër: 59,722,880 (pesëdhjetë e nëntë milion e shtatëqind e njëzetë
e dy mijë e tëtëqind e tetëdhjetë) Lekë (pa TVSH) dhe me nr REF-04429-09-02-2021.
Përshkrim i shkurtër i kontratës: Loti 2 " Furnizim me lëndë djegëse GLN (Mishelë)” , me fond
të përgjithshëm të marrëveshjes kuadër: 46,172,880 (dyzetë e gjashtë milion e njëqind e
shtatëdhjetë e dy mijë e tetëqind e tetëdhjetë) lekë pa TVSH, me afat 12 (dymbëdhjetë) muaj,
marrëveshje kuadër me një operator ekonomik ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara me numër
reference REF-04442-09-02-2021 dhe me afat kohor për ekzekutimin: Duke filluar nga data e
lidhjes së kontratës/kontratave sipas kërkesës se Autoritetit Kontraktor, brenda afatit 12
(dymbëdhjetë) muaj të lidhjes së Marrëveshjes Kuadër.
Publikime të mëparshme ( jo ): Buletini i Njoftimeve Publike 07.09.2021, Nr.132.
Kriteret e përzgjedhjes së fituesit: oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në çmim X
Me anë të kësaj bëjmë me dije se, në këtë procedurë /lot kanë marrë pjesë operatorët ekonomikë
të mëposhtëm me vlerat përkatëse si më poshtë:
1) “GEGA OIL GROUP” sha
K76911001E
Emri i plotë i shoqërisë
numri i NIPT-it
Vlera, marzh fitimi lekë/litër: 49 (dyzetë e nëntë) lekë (pa TVSH) (me numra dhe fjalë).
2) KAST & GAS SHA
L51518502I
Emri i plotë i shoqërisë
numri i NIPT-it
Vlera, marzh fitimi lekë/litër: 8.7 (tetë pikë shtatë) lekë (pa TVSH)
(me numra dhe fjalë)

Nga pjesërmarrësit janë skualifikuar Ofertuesit e mëposhtëm:
1) GEGA OIL GROUP” sha
K76911001E
Emri i plotë i shoqërisë
numri i NIPT-it
Vlera, marzh fitimi lekë/litër: 49 (dyzetë e nëntë) lekë (pa TVSH) (me numra dhe fjalë).
1) Arsyet e skualifikimit për operatorin ekonomik “GEGA OIL GROUP” sha:
 Ofertuesi nuk ka paraqitur Listën e cmimeve të artikujve sipas Shtojcës nr.2 datë 07.10.2021
“Për modifikimin e dokumenteve të tenderit”, sipas të cilës operatorët do të ofertojnë me marzh
fitimi në lek/ litër.
 Ofertuesi nuk plotëson pikën 1, seksioni 1.1, “Kapaciteti teknik” të Kritereve të Vecanta të
Kualifikimit, pasi nuk ka paraqitur dëshmi për furnizimet e mëparshme të ngjashme të kryera
gjatë 3 (tre) viteve të fundit nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës, në vlerën jo më pak se
40% e vlerës së fondit limit të këtij loti. Furnizimet e ngjashme të mëparshme të paraqitura në
SPE nga ofertuesi, janë për lendët djegëse Diesel dhe Benzinë.
 Ofertuesi nuk plotëson pikën 3, seksioni 1.1, “Kapaciteti teknik” të Kritereve të Vecanta të
Kualifikimit, pasi nuk ka paraqitur një deklarate me ane te se ciles merr përsipër që dorëzimin
e lëndës djegëse (GLN) pranë autoritetit kontraktor, ta shoqërojë me fleta analiza të produktit
të lëshuara nga laboratarë të akredituar apo të autorizuar nga ISHTI.

Duke iu referuar procedurës së mësipërme, ju informojmë se operatorët ekonomikë të mëposhtëm
janë identifikuar si të suksesshëm:
1) “KAST & GAS SHA
L51518502I
Emri i plotë i shoqërisë
numri i NIPT-it
Vlera, marzh fitimi lekë/litër: 8.7 (tetë pikë shtatë) lekë (pa TVSH)
(me numra dhe fjalë)
Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 02.11.2021
Me publikimin e këtij njoftimi, fillojnë afatet e ankimit sipas përcaktimeve në nenin 109 të Ligjit
Nr. 162/2020, datë 23.12.2020, “Për Prokurimin Publik”.
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