
Shtojca 14

[ Shtojcë për t’u plotesuar nga Autoriteti Kontraktor]

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT

30.08.2019

Për: Mend Oil shpk

* * *

Procedura e prokurimit: Furnizim me karburant per automjete

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-29528-07-05-2019

Përshkrim i shkurtër i kontratës: Furnizim me karburant per automjete per 12 muaj

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]

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. Mend Oil shpk L33417202H

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Vlera Oferta e paraqitur eshte 35.000.000 (tridhjete e pese milion leke ) pa TVSH dhe ne marzh
fitimi 10.8% (dhjete pike tete perqind)

(me numra dhe fjalë)

2. GEGA CENTER GKG K66801001T

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Vlera Oferta e paraqitur eshte 35.000.000 (tridhjete e pese milion leke ) pa TVSH dhe ne marzh
fitimi 19% (nentembedhjete perqind)

(me numra dhe fjalë)

3. RESULI – ER L12510413V

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Vlera nuk ka paraqitur oferte

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

1 RESULI – ER L12510413V

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme:



Operatori ekonimik nuk ka paraqitur oferte ekonomike dhe asnje dokumentacion.

2 GEGA CENTER GKG K66801001T

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme:

Operatori ekonomik nuk ploteson piken 2(b) te kriteret e vecanta te kualifikimit e cila eshte:
Deklarate për paraqitje oferte të pavaruar sipas Shtojcës 2/1 Operatori ekonomik nuk ploteson
piken 2(d) te kriteret e vecanta te kualifikimit e cila eshte: Listen e informacionit konfidencial
sipas Shtojcës 5
Operatori ekonomik nuk ploteson piken 2.2.2 te Kapaciteti ekonomik dhe financiar e cila eshte:
Kopje të çertifikuara të bilanceve të 2 (dy) viteve të fundit ushtrimore (2017 dhe 2018) të
paraqitura në autoritet përkatëse.
Operatori ekonomik nuk ploteson piken 2.2.3 te Kapaciteti teknik e cila eshte: Operatori
ekonomik duhet te jete i pajisur me Certifikate Regjistrim marke.
Operatori ekonomik nuk ploteson piken 2.2.8 te Kapaciteti teknik e cila eshte: Operatori
ekonomik pjesemarres duhet te ofroje nje faqe menaxhimi te karburanteve te cilen duhet ta
prezantoje diten e hapjes se ofertave, ku furnizimi dhe shpenzimi i karburantit per automjetet, ne
rastin kur te kerkohet nga Autoriteti Kontraktor, te kryhet nepemjet kartes elektronike, si dhe te
krijoje mundesine e sherbimit te ngarkimit te sasise se karburantit nga operatori ekonomik drejt
Autoritetit Kontraktor, me qellim qe rimbushja e kartave elektronike te personalizuara me targen
e mjetit si dhe administrimi i sasise se karburanteve te kryhet nga vete Autoriteti Kontraktor.
Faqja duhet te mundesoje sherbimin e furnizimit me karburant nepermjet kartave elektronike,
pulla te cilat ngjiten ne xhamin e automjetit dhe ofrojne sherbimin e furnizimit me karburant
vetem per ate automjet.

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë operatorin ekonomik Mend Oil shpk
se oferta e paraqitur, me një marzh fitimi prej 10.8% është identifikuar si oferta e suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Eco Tirana sha sigurimin e kontratës, siç
parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 5 (pese) 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 [vlera përkatëse e shprehur në fjalë dhe shifra], 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 22.08.2019

Ankesa: ka ose jo______________

(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë ___________________________

* * *


