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FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORËVE EKONOMIKË TË SUKSESSHËM
NË MARRËVESHJEN KUADËR

Subjektit: “RESULI - ER” SH.A
NUIS: L12510413V
Lagjja Mbrostar Ferko, rruga "Baltës" banesa nr- 53, zonë kadastrale nr-3980, Fier.

* * *

Procedura e prokurimit: “Kërkesë për propozim, nëpërmjet marrëveshjes kuadër me një operator

ekonomik –ku të gjtha kushtet janë përcaktuara me afat 12-muaj”

Numri i referencës së procedures: REF-92129-10-30-2018

Përshkrim i shkurtër i kontratës:“Furnizim me lëndë djegëse për ngrohje(gazoil 0.1%)”

Publikime të mëparshme: “Nuk ka”

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

Njoftojmë se, kanë qenë pjesëmarrës në procedurë këta ofertues me vlerat përkatëse të

ofruara:

 Operatori ekonomik “A&T” SH.A me NUIS: L32320008H me marzhë fitimi të shprehur
në përqindje 5.5 (pesë pikë pesë përqind) %

 Operatori ekonomik “KASTRATI” SH.A me NUIS: K21711502V me marzh fitimi të
shprehur në përqindje 7.8 (shtatë pikë tetë përqind ) %

 Operatori ekonomik “RESULI-ER” SH.A me NUIS: L12510413V me marzh fitimi të
shprehur në përqindje 33 (tridhjetë e tre përqind ) %

Të s’kualifikuar dhe arsyet e skualifikimit përkatëse:

 Operatori ekonomik ”A&T” SH.A me marzh fitimi të shprehur në përqindje 5.5 (pesë

pikë pesë përqind) % nuk kualifikohet sepse nuk ka përmbushur shtojcën 9 të Dokumentave

Standarte të Tenderit, vlerat e raport analizës së lëshuar nga Inspektoriati Shtetëror Teknik

dhe Industrial (ISHTI), për mallin objekt prokurimi lëndë djegëse për ngrohje Gazoil 0.1%,

nuk përputhet me standartin S SH UNI 6579:2011, “Lëndë djegëse të lëngëta për përdorim

termik civil dhe industrial”, pasi OE ka paraqitur gazoil me standart S SH EN
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590:2013/A1:2017, duke mos plotesuar kështu specifikimet teknike të paraqitura në DST.

 Operatori ekonomik “KASTRATI” SH.A me marzh fitimi 7.8(shtatë pikë tetë përqind)

% të shprehur në përqindje nuk kualifikohet sepse:

- Nuk ka plotësuar shtojcën 9 të Dokumentave Standarte të Tenderit, vlerat e raport

analizës së lëshuar nga Inspektoriati Shtetëror Teknik dhe Industrial (ISHTI), për mallin

objekt prokurimi lëndë djegëse për ngrohje Gazoil 0.1%, nuk përputhet me standartin S

SH UNI 6579:2011 “Lëndë djegëse të lëngëta për përdorim termik civil dhe industrial”,

pasi ka paraqitur gazoil me standart S SH EN 590:2013/A1:2017. Duke mos plotësuar

kështu specifikimet teknike të paraqitura në DST.

- Nuk ka paraqitur Aktin- Teknik të lëshuar nga PMNZH-ja për depozitat, aktit të

paraqitur nga operatori ekonomik, i ka përfunduar afati i kontrollit më datë 22.08.2018,

duke mos plotësuar kështu një nga kriteret e vecanta sipas DST.

I kualifikuar për këtë procedurë si mëposhtë vijon:

 Operatori ekonomik “RESULI-ER” SH.A me NUIS: L12510413V me marzh fitimi të
shprehur në përqindje 33 (tridhjetë e tre përqind ) %, si i vetmi operator i kualifikuar që
ka plotësuar te gjitha kriteret e DST.

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë subjektin “RESULI-ER” SH.A me
NUIS:L12510413V, me adresë Fier Qendër Fier Daullas Lagjja Mbrostar Ferko, rruga "Baltës"
banesa nr- 53, zonë kadastrale nr-3980, me marzh fitimi të shprehur në përqindje 33 (tridhjetë e
tre përqind) %, ka paraqitur të gjitha dokumentat e kërkuara sipas DST dhe për këtë arsye është
identifikuar si ofertë e suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Universitetit të Mjekësisë, Tiranë, me adresë Rruga e

Dibrës, Nr. 371, 1005-Tiranë, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 5 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 (në rast se ka), siç parashikohet në nenin 58 të Ligjit nr. 9643

datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar.

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datën 20.11.2018.

Ankesa: Është kthyer përgjigje .

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR

Andi MAHILA
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