
BASHKIA GJIROKASTËR

Nr ________Prot Gjirokastër më
___/___/2020

FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT

Data .03.03.2020

Për: “KLEIDI” shpk me nipt K12511603H me adrese Gjirokaster Dropull Vrisera & “ANEL &

CO” sh.p.k me NIPT L82505601P me adres Gjirokaster Dervician Dropull

Procedura e prokurimit: Tender i hapur (mallra)

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-46946-12-30-2019

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Blerje karburant makine / korrje / ngrohje per Bashkine

Gjirokaster”

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [31.12.2019] [53]

Njoftojmë se, kanë qënë pjesëmarrës në procedurë këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara:

1. Operatori ekonomik “A.S.R.-OIL SHPK, me NIPT L43318602L.Vlera e ofruar e

ofertes eshte 5.2%(pese pike dy perqind), marzhi i fitimit i shprehur ne perqindje.

2. Bashkimi i operatoreve ekonomike “KLEIDI” shpk me nipt K12511603H &

“ANEL & CO” sh.p.k me NIPT L82505601P, me kontrate bashkepunimi nr 587 REP,

nr.185 KOL, date 01.02.2020 perfaqesuar nga administrator I “ANEL & CO” z.Arben

Çela i autorizuar i BOE me prokure te posacme Nr 588 REP, nr 186 KOL, date

01.02.2020.Vlera e ofruar e ofertes 5.49 % (pese pike dyzet e nente perqind ), marzhi i

fitimit i shprehur ne perqindje.

3. Operatori ekonomik “Flady Petroleum ”sh.p.k me NIPT L32622601G .Vlera e

ofruar e ofertes 6.29% (gjashte pike njezet e nente perqind), marzhi i fitimit i shprehur



ne perqindje.

4. Operatori ekonomik “KEVUÇI” SHPK me NIPT L61807036J. Vlera e ofruar e

ofertes 6.5% (gjashte pike PESE perqind), marzhi i fitimit i shprehur ne perqindje.

5. Bashkimi i operatoreve ekonomike “A & T” sh.a me nipt L32320008H & “OLSI”

shpk me NIPT J63423463I me kontrate bashkepunimi nr.281 REP, nr.66 KOL, date

31.01.2020 perfaqesuar nga z. Fabian GOÇI administrator I OE “A & T” sh.a me

prokure te posacme Nr.282 REP, nr.67 KOL, date 31.01.2020.Vlera e ofruar e ofertes

7.98% (shtate pike nentedhjete e tete perqind), marzhi i fitimit i shprehur ne perqindje.

6. Operatori ekonomik “KASTRATI ” sh.p.k me NIPT J61813529P .Vlera e ofruar e

ofertes 13.4 % (trembedhjete pike kater perqind), marzhi i fitimit i shprehur ne

perqindje.

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

1. “A.S.R.-OIL SHPK, me NIPT L43318602L

2. KEVUÇI” SHPK me NIPT L61807036J

Përkatesisht për arsyet e mëposhtme:

1. Operatori ekonomik “A.S.R.-OIL SHPK, me NIPT L43318602L.Vlera e ofruar e

ofertes eshte 5.2%(pese pike dy perqind), marzhi i fitimit i shprehur ne perqindje. Nga

shqyrtimi dhe kontrolli i dokumenteve administrative-ligjor teknike, ekonomike e

financiare te paraqitura, rezultoi se ky operator ekonomik kishte mangesi te kriteret e

vecanta te kualifikimit te percaktuara ne DST si me poshte:

 Mungon certifikata e transporti per karburant, pika 10 te kapacitetit teknik ne

dst

 Mungon leja mjedisore te leshuar nga qendra kombëtare e licencimit (qkl),

pika 8 te kapacitetit teknik ne dst

 Mungon flete analiza gazoil(premium unl 10 ppm) leshuar nga inspektoriati

shteteror teknik, dhe industrial , drejtoria e laboratorit qendror te kontrollit, pika

5 te kapacitetit teknik ne dst

 Mungon deklarata per sigurimin e pamjeve dixhitale fotografike ose video të

çdo furnizimi. Për çdo furnizim, duhet të sigurohen pamje të momentit të fillimit

dhe të mbarimit të furnizimit, që më pas do të bashkëshoqërohen edhe me

kuponin tatimor të lëshuar për çdo furnizim, që vendoset në dispozicion të

autoritetit kontraktor me një sistem ”on-line”. Mosplotësimi i këtij kriteri përbën

shkak për skualifikim, pika 9 te kapaciteti teknik ne dst



 Per arsyet e mesiperme, mbeshtetur ne nenin 53 te ligjit 9643 date 20.11.2006 “Per

prokurimin publik , te ndryshuar, Operatori ekonomik “A.S.R.-OIL SHPK

skualifikohet.

2. Operatori ekonomik “KEVUÇI” SHPK me NIPT L61807036J. Vlera e ofruar e

ofertes 6.5% (gjashte pike PESE perqind), marzhi i fitimit i shprehur ne perqindje. Nga

shqyrtimi dhe kontrolli i dokumenteve administrative-ligjor teknike, ekonomike e

financiare te paraqitura rezultoi se ky operator ekonomik kishte mangesi kriteret e

vecanta te kualifikimit te percaktuara ne DST si me poshte:

 Mungon licencë e vlefshme, për të gjithë kohëzgjatjen e kontratës, për ushtrimin e

aktivitetit, “stacion i shitjes së karburanteve, që ushtrojnë veprimtarinë e tregtimit të

karburanteve për automjete, gazit të lëngshëm dhe vajrave lubrifikante” lëshuar në

përputhje me ligjin nr.8450, datë 24.2.1999, “për përpunimin, transportimin dhe

tregtimin e naftës, të gazit dhe nënprodukteve të tyre”, i ndryshuar dhe vkm-ve nr.970,

datë 2.12.2015, ”për përcaktimin e procedurave dhe të kushteve për dhënien e licencave

për tregtimin e naftës bruto dhe nënprodukteve të saj”, i ndryshuar me vkm-ve nr.344,

datë 19.4.2017, pika 4 te kapaciteti teknik ne dst

 Mungon flete analiza benzine(premium unl 10 ppm) leshuar nga inspektoriati shteteror

teknik, dhe industrial , drejtoria e laboratorit qendror te kontrollit, pika 5 te kapacitetit

teknik

 Mungon deklarata per sigurimin e pamjeve dixhitale fotografike ose video të çdo

furnizimi. Për çdo furnizim, duhet të sigurohen pamje të momentit të fillimit dhe të

mbarimit të furnizimit, që më pas do të bashkëshoqërohen edhe me kuponin tatimor të

lëshuar për çdo furnizim, që vendoset në dispozicion të autoritetit kontraktor me një

sistem ”on-line”. Mosplotësimi i këtij kriteri përbën shkak për skualifikim, pika 9 te

kapaciteti teknik

 Per arsyet e mesiperme, mbeshtetur ne nenin 53 te ligjit 9643 date 20.11.2006 “Per

prokurimin publik , te ndryshuar, Operatori ekonomik “KEVUÇI” SHPK

skualifikohet.

***

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë BOE “KLEIDI” shpk me nipt



K12511603H me adrese Gjirokaster Dropull Vrisera & “ANEL & CO” sh.p.k me NIPT

L82505601P me adres Gjirokaster Dervician Dropull, se oferta e paraqitur nga ana juaj 5.49 %

(pese pike dyzet e nente perqind ), marzhi i fitimit i shprehur ne perqindje, është identifikuar si

oferta e suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë [Bashkise Gjirokaster Sheshi i Çercizit] sigurimin e
kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 30 diteve nga dita e
marrjes/publikimit të këtij njoftimi.

Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do të
konfiskohet sigurimi i ofertës suaj (nëse është kërkuar) siç parashikohet në nenin 49 të ligjit nr.
9643, date 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar.

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 10.02.2020

Ankesa: ka ose jo:Ka ardh ankese me nr.1287 prot, date 12.02.2020

(nëse ka) ka marrë përgjigje nr.1376 prot, date 13.02.2020

Ankesa: ka ose jo:Ka ardh ankese me nr.1474 prot, date 17.02.2020

(nëse ka) ka marrë përgjigje nr.1474/1 prot, date 18.02.2020

Ankesa: ka ose jo:Ka ardh ankese me nr.1490 prot, date 18.02.2020

(nëse ka) ka marrë përgjigje nr.1490/1 prot, date 19.02.2020

ZYRTARI I AUTORIZUAR I AUTORITETIT KONTRAKTOR

ÇLIRIM PUTO


