
FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT

[28.03.2019]

Për: [“Ruçi”Sh.p.k Adresa: Diber Burrel BURREL Lagjja Partizani, Sheshi Demokracia, Zona

kadastrale nr.1326, Nr. i pasurise 3/6/ND me Nipt: K37509982G]

* * *

Procedura e prokurimit: Kerkese per propozim.

Numri i referencës së procedurës: REF-10872-02-27-2019

Përshkrim i shkurtër i kontratës: Nafte per mjetet e rrugeve.

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike Nr.9 date 04.03.2019.

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  çmimi më i ulët X oferta ekonomikisht më e favorshme  

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

1.“Ruçi”Sh.p.k me Nipt: K37509982G me Vlere: Marzh fitimi 12 % ( Dymbedhjete perqind) Leke/Liter.

2. “Das Oil&Eroil”Sh.p.k me Nipt: L52230020G me Vlere: Marzh fitimi 9 % ( Nente perqind)

Leke/Liter.

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

1-“Das Oil&Eroil”Sh.p.k

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme:

1- Prokura e bashkepunimit eshte e pergjithshme nuk specifikon objektin e prokurimit ne

raport me % qe do kryje secili subjekt .

2- Operatori ekonomik Das Oil nuk disponon Vertetim qe konfirmon shlyerjen e detyrimeve

ndaj OSHEE ,kjo bazuar ne VKM Nr.914 date 29.12.2014” Per rregullat e prokurimit

public”,neni 74.

3- Sipas autorizimit te paraqitur nga subjekti “S.B.M Group “ Sh.p.k “Autorizim per tregtim

me pakice te karburanteve dhe lendeve djegese”,(Fotokopje),te leshuar nga Bashkia

Klos,nuk eshte paraqitur vertetim per pagimin e taksave vendore nga Bashkia Klos ,ku ky

subject ushtron aktivitet,dhe njekohesisht nuk eshte paraqitur ndonje dokumetacion ligjor

qe verteton lidhjet ligjore te subjektit “S.B.M Group “ Sh.p.k me Subjektin tuaj “Das

Oil”Sh.p.k apo “Er Oil “Sh.p.k.

4- Subjekti “Das Oil” perfaqesues I bashkimit te operatoreve “Das Oil Sh.p.k dhe Er Oil



Sh.p.k ,nuk kane paraqitur deklarate qe marrin persiper furnizimin Brenda territorit te

Bashkise Klos.

5- Flete analiza e paraqitur nga subjekti Das Oil Sh.p.k eshte fotokopje dhe nje sere

dokumetash te tjera.

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë [“[“Ruçi”Sh.p.k Adresa: Diber Burrel

BURREL Lagjja Partizani, Sheshi Demokracia, Zona kadastrale nr.1326, Nr. i pasurise 3/6/ND

me Nipt: K37509982G] se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej 12 % ( Dymbedhjete

perqind) Leke/Liter] eshtë identifikuar si oferta e suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë [Bashkise Klos] sigurimin e kontratës, siç parashikohet në

dokumentat e tenderit, brenda 10 ditëve 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) dhe kontrata do t’i akordohet ofertuesit vijues në klasifikimin

përfundimtar, oferta e të cilit është dorëzuar me një vlerë të përgjithshme prej ------, siç parashikohet në

nenin 58 të Ligjit nr.9643 datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar.

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 20.03.2019.

Ankesa: Nuk ka ankesa.

(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë :Nuk ka.

* * *

[Titullari i autoritetit kontraktor]

Basir ÇUPA


