Nr. ______ Prot.

Patos më, ___.12.2021
ALBPETROL SHA PATOS
FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT
( PAS PROCESIT TË ANKIMIT)

Data 31.12.2021
Nga: “Albpetrol “sha - Patos
Drejtuar: “A.L-ASFALT” shpk
Adresa: Durrës, Xhafzotaj, SALLMONE, Rruga e Hoxhëve, Zona kadastrale 3852, Nr. Pasurie
19/36
NUIS K81511508A
Procedura e prokurimit/lotit: Procedurë e hapur e thjeshtuar me mjete elektronike.
Numri i procedurës / referenca e Lotit: REF-09962-10-29-2021
Përshkrimi i shkurtër i kontratës:“ Zëvendësim i mbulesave ekzistuese "Eternit" i çative të repartit
Mekanik dhe repartit Elektrik në QMN Kuçovë”.
Kohezgjatja e kontrates është 8 javë nga data e lidhjes së kontratës.
Buletini i Njoftimeve Publike: Nr. 161 datë 8 Nëntor 2021.
Kriteret e përzgjedhjes së fituesit: Oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në çmim.
Me anë të këtij njoftimi ju informojmë se, në këtë Procedurë kanë marrë pjesë Ofertuesit e mëposhtëm
me këto vlera përkatëse të ofruara:
1. Operatori ekonomik “SHKELQIMI 07” shpk me NUIS K68121808W, me vlerë oferte ne total
9,000,028 leke (pa TVSH).
2. Operatori ekonomik “6D PLAN” shpk me NUIS L72717405H, me vlerë oferte në total
9,133,960 leke (pa TVSH).
3. Operatori ekonomik “A.L-ASFALT” shpk me NUIS K81511508A, me vlere oferte në total
9,187,380 leke (pa TVSH).
4. Operatori ekonomik “FLED” shpk me NUIS K17621104C nuk ka paraqitur ofertë për këtë
tender.
* * *
Nga pjesëmarrësit janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:


Operatori ekonomik “SHKELQIMI 07” shpk me NUIS K68121808W për arsyet e mëposhtme:
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-

-

Nuk ka deklaruar në shtojcën 8 “Formulari Përmbledhës i Vetëdeklarimit”, 2 punonjës që
disponojnë certifikatë trajnimi “Për punimet në lartësi” dhe as nuk ka paraqitur dokumentacion,
në kundërshtim me gërmën “f” të pikës 2.3.3..”Stafi kryesor mbështetës” të DST-së.
Nuk ka deklaruar në shtojcën 8 “Formulari Përmbledhës i Vetëdeklarimit”, mjekun në stafin e
tij dhe as nuk ka paraqitur dokumentacion, në kundërshtim me gërmën “e” të pikës 2.3.3..”Stafi
kryesor mbështetës” të DST-së.



Operatori ekonomik “6D PLAN” shpk me NUIS L62717405H për arsyet e mëposhtme:

-

Ne shtojcën 8 në pikën 7 të rubrikës B “Deklarata për paraqitjen e ofertave të pavarura” ka
deklaruar se është konsultuar ka komunikuar ka lidhur marrëveshje me një ose më shumë
konkurentë në lidhje me këtë procedurë prokurimi, në kundërshtim kjo me paraqitjen e ofertës
së pavarur sic kërkohet në gërmën “gj” të pikës 1 “Kriteret e përgjithshme të
përzgjedhjes/kualifikimit”, të DST-së.
Në shtojcën 8 “Formulari Përmbledhës i Vetëdeklarimit”, në pikën “c” “Deklaratë për
disponimin e mjeteve/pajisje/makinerive të nevojshme për realizimin e punimeve objekt
kontrate”, në tabelën e mjeteve me qira, konkretisht për zërat:

-

 vinc min 5 ton, nuk ka plotësuar të dhënat për kontratën dhe afatin e saj.
 vinc kollon min 5 ton nuk ka plotësuar të dhënat për kontratën dhe afatin e saj.
 kamion me kosh për punime në lartësi, nuk ka plotësuar asnjë të dhënë lidhur me - nr. shasisë
së mjetit, - nr. i kontratës së qirasë, - afati i kontratës, në kundërshtim me kerkesat e kesaj
shtojce.


Operatori ekonomik “FLED” shpk me NUIS K17621104C për arsyet e mëposhtme:

-

Nuk ka paraqitur ofertë ekonomike.
Nuk ka paraqitur Formularin Përmbledhës të Vetëdeklarimit sipas shtojcës 8, në kundërshtim
me gërmën “a” të pikës 2 “Kriteret e vecanta të kualifikimit” të DST-së.
Nuk ka paraqitur sigurimin e ofertës në kundërshtim me gërmën “b” të pikës 2 “Kriteret e
vecanta të kualifikimit” të DST-së.
Nuk ka paraqitur xhiron vjetore për vitet finaciare 2018, 2019, 2020, në kundërshtim me pikën
2.2.2. të pikës 2.2 “Kapaciteti ekonomik dhe financiar” i DST-së.
Nuk ka paraqitur deklaratën për angazhimin e mjeteve, në kundërshtim me pikën 2.3.6 të DSTsë.
Nuk ka paraqitur grafikun e punimeve në kundërshtim me pikën 2.3.7. të DST-së.

-
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* * *
Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë operatorin “A.L-ASFALT” shpk, adresa:
Durrës, Xhafzotaj, SALLMONE, Rruga e Hoxhëve, Zona kadastrale 3852, Nr. Pasurie 19/36, me
NUIS K81511508A, se oferta e paraqitur me vlerë totale prej 9,187,380 (nëntë milion e njëqind e
tetëdhjetë e shtatë mijë e treqind e tetëdhjetë) lekë pa TVSH, është identifikuar si Oferte e
suksesshme.
* * *
Rrjedhimisht, jeni të lutur të paraqisni pranë Drejtorisë së Prokurimit Publik të “Albpetrol” sha,
rruga Fier – Patos km 7, Fier, 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 nuk dorëzoni sigurimin e kontratës brenda afatit
përfundimtar tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do të konfiskohet sigurimi i ofertës suaj, dhe
tenderi do të anullohet, siç parashikohet në nenet 83 dhe 98 të Ligjit nr. 162/2020 “Për prokurimin
publik”.
Ankesat: Ka paraqitur ankesë operatori “A.L-ASFALT” shpk dhe është marrë Vendimi nr. 10010/2
prot, datë 14.12.2021 nga AK dhe Vendimi përfundimtar nr. 1034/2021 prot, datë 23.12.2021 i
Komisionit të Prokurimit Publik.

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR
Florjan MUÇAJ
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