AGJENCIA E BLERJEVE TË PËRQENDRUARA

FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORËVE EKONOMIKË TË SUKSESSHËM
NË MARRËVESHJEN KUADËR

06.12.2021
Për: Bashkimin e operatorëve “RESULI ER” SHPK
Adresa: Daullas Lagjja Mbrostar Ferko, rruga "Baltës" banesa nr-53, zone kadastrale nr-3980
numer pasurie nr- 62/24, Fier

***
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 5 (pesë) lote”, me fond të përgjithshëm të marrëveshjes
kuadër: 878,560,445 (tetëqind e shtatëdhjetë e tetë milion e pesëqind e gjashtëdhjetë mijë e
katërqind e dyzetë e pesë) Lekë (pa TVSH) dhe me nr REF-08401-10-15-2021.
Përshkrim i shkurtër i kontratës: Loti 4 " Furnizim me lëndë djegëse e lëngët për përdorim
termik civil dhe industrial (Gazoil < 0.1,Gazoil > 0.1,mazut)”, me fond të përgjithshëm të
marrëveshjes kuadër: 140,729,412 (njëqind e dyzetë milion e shtatëqind e njëzetë e nëntë mijë e
katërqind e dymbëdhjetë ) lekë pa TVSH, me afat të marrëveshjes kuadër 2 (dy) vite, marrëveshje
kuadër me një operator ekonomik ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara me numër reference
REF-08413-10-15-2021dhe me afat kohor për ekzekutimin: Duke filluar nga data e lidhjes së
kontratës/kontratave sipas kërkesës se Autoritetit Kontraktor, brenda afatit 2 (dy) vite të lidhjes
së Marrëveshjes Kuadër.
Publikime të mëparshme ( jo ): Buletini i Njoftimeve Publike 25.10.2021, Nr.154.
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) “RESULI-ER” SH.A.
Emri i plotë i shoqërisë
Vlera: 0,5 (zero presje pesë) lekë /liter (pa TVSH)

L12510413V
numri i NIPT-it

2) “PORTO ROMANO OIL”(PRO SH.A.)
K61330501I
Emri i plotë i shoqërisë
numri i NIPT-it
Vlera: 14,38 (katërmbedhjetë presje tridhjetë e tetë) lekë/liter (pa TVSH)

Nga pjesërmarrësit janë skualifikuar Ofertuesit e mëposhtëm:
1. “PORTO ROMANO OIL”(PRO SH.A.)
K61330501I
Emri i plotë i shoqërisë
numri i NIPT-it
Vlera: 14,38 (katërmbedhjetë presje tridhjetë e tetë) lekë/liter (pa TVSH)
1) Arsyet e skualifikimit për operatorin ekonomik OE “Porto Romano Oil” SH.A.;
2) Ofertuesi nuk plotëson pikën 2.2.2, seksioni 2.3, “Kapaciteti ekonomik dhe financiar” të
Kritereve të Vecanta të Kualifikimit, pasi nga dokumentacioni i paraqitur në SPE, rezulton se,
ka raporte negative ndërmjet aktivit dhe pasivit në tre balance të njëpasnjëshme, dhe konkretisht
në bilancet e viteve 2018, 2019 dhe 2020.
3) Ofertuesi nuk plotëson pikën 1, seksioni 2.3, “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 kryera gjatë 3
(tre) viteve të fundit nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës, të paraqitura në SPE nga
ofertuesi, janë në vlerë më të vogël se 40% e vlerës së fondit limit të këtij loti.
4) Ofertuesi nuk plotëson pikën 5, seksioni 2.3, “Kapaciteti teknik” të Kritereve të Vecanta të
Kualifikimit, pasi nuk ka paraqitur Akt-Teknik të lëshuar nga PMNZH për depozitat që vërteton
kapacitetet depozituese dhe rezervat e operatorit ekonomik, për të garantuar vazhdimësi në
furnizim sipas kërkesave të autoriteteve kontraktore.
Duke iu referuar procedurës së mësipërme, ju informojmë se operatorët ekonomikë të
mëposhtëm janë identifikuar si të suksesshëm:
1) “RESULI-ER” SH.A.
Emri i plotë i shoqërisë
Vlera: 0,5 (zero presje pesë) lekë /liter (pa TVSH)

L12510413V
numri i NIPT-it

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 02.12.2021
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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