
MINISTRIA E BRENDSHME
AGJENICA E BLERJEVE TË PËRQENDRUARA

Drejtoria Teknike

Nr. ____ Prot Tiranë, më ___.___2019

FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORËVE EKONOMIKË TË SUKSESSHËM
NË MARRËVESHJEN KUADËR

Procedura e prokurimit: “Procedurë e hapur mbi kufirin e lartë monetar”

Numri i referencës së procedurës: REF-11149-02-28-2019.

Përshkrim i shkurtër i kontratës: Loti I “Furnizim me lëndë djegëse për automjete Diesel
(Gazoil)”, marrëveshje kuadër me një operator ekonomik ku të gjitha kushtet janë të
përcaktuara, me afat të marrëveshjes kuadër 2 (dy) vite dhe me fond të përgjithshëm
271,043,290 (dyqind e shtatëdhjetë e një milion e dyzetë e tre mijë e dyqind e nëntëdhjetë) lekë
pa TVSH

Kohëzgjatja e Marrëveshjes Kuadër:

2 (dy) vite nga nënshkrimi i Marrëveshjes Kuadër.

Publikime të mëparshme ( jo ): Buletini i Njoftimeve Publike data 04.03.2019, Nr. 9.

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

Njoftojmë se, kanë qenë pjesëmarrës në procedurë këta operatorë ekonomikë me vlerat përkatëse
të ofruara:

1) BOE “GEGA CENTER GKG” Shpk + “GENKLAUDIS” SHA K66801001T
+K76911001E
Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Vlera (marzhi më i ulët i shprehur në %): 10 % (dhjetë për qind) lekë (pa TVSH) (me numra
dhe fjalë)

2) BOE “KASTRATI” SHPK + “KASTRATI” SHA J61813529P + K21711502V
Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Vlera (marzhi më i ulët i shprehur në %): 16.4 % (gjashtëmbëdhjetë pike katër përqind) lekë (pa
TVSH) (me numra dhe fjalë)

Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhtëm:



1. BOE “GEGA CENTER GKG” SHPK + “GENKLAUDIS” SHA
Skualifikohet

Arsyet e skualifikimit të ofertuesit:

1-Anëtari i BOE “Gega Center GKG” SHPK nuk ka paraqitur shtojcën nr 8 “Deklaratë mbi
përmbushjen e kritereve të përgjithshme” sipas ndryshimeve të bëra nga ana e APP –së dhe të
publikuara në mënyrë elektronike në faqen e saj me vendimin nr. 1 datë 01.02.2018.

2-Anëtari i BOE “Gega Center GKG” SHPK nuk përmbush nuk përmbush kriterin e përcaktuar
në pikën nr.2 të Kapacitetit ekonomik dhe financiar pasi bilanci i vitit 2018 nuk është i
certifikuar nga ana e autoriteteve përkatëse tatimore.

3-Bashkimi i operatorëve ekonomik “GEGA CENTER GKG” SHPK + “GENKLAUDIS” SHA
nuk përmbush kriterin e përcaktuar në pikën 3 të pikës 2.3 (Kapacitetit teknik), tek Kriteret e
Veçanta për Kualifikim të Shtojcës 8 të DT, pasi nuk janë paraqitur në listën e stacioneve të
shitjes se karburanteve me pakice dhe njëkohësisht nuk është paraqitur asnjë dokumentacion
provues konform këtij kriteri për këto pika, për adresat e kërkuara në DT nga Autoriteti
Kontraktor, konkretisht për autoritetet kontraktore:

 Drejtorinë e Shërbimit Spitalor “Shenjta Mari” Mirditë;

 Drejtorinë e Shërbimit Spitalor Peqin.

3.1Bashkimi i operatorëve ekonomikë “GEGA CENTER GKG” SHPK + “GENKLAUDIS” SHA
nuk përmbush kriterin e përcaktuar në pikën 3 të pikës 2.3 (Kapacitetit teknik), tek Kriteret e
Veçanta për Kualifikim të Shtojcës 8 të DT, pasi nuk ka paraqitur dokumentacionin provues të
kërkuar në këtë kriter për stacionet e shitjes se karburanteve me pakice sipas adresave te
kërkuara nga Autoriteti Kontraktor, vertetuar me nje nga format e disponimit sipas Kodit Civil
(kontrate qeraje ose akt pronesie ose te jene te pasqyruara ne ekstraktin e rregjistrimit tregtar
leshuar nga QKB,), të cilat detyrimisht duhet të jenë të pajisura me Leje mjedisore te tipit C
leshuar nga QKL, Vertetim teknik leshuar nga Organet e Miratuara të Vlerësimit të
Konformitetit (OMVK), Certifikate e mbrotjes nga zjarri nga M.Z.SH, dhe Police sigurimi ne
nje nga shoqerite e sigurimeve qe operojne ne Shqiperi, konkretisht si më poshtë:

- Për pikën e shitjes me pakicë në Gramsh, nuk është paraqitur kontrate qiraje ose akt
pronësie ose te jete e pasqyruar ne ekstraktin e QKR, Leje mjedisore te tipit C leshuar nga
QKL, Vertetim teknik leshuar nga Organet e Miratuara të Vlerësimit të Konformitetit
(OMVK), Certifikate e mbrotjes nga zjarri nga M.Z.SH, dhe Police sigurimi ne nje nga
shoqerite e sigurimeve qe operojne ne Shqiperi;

- Për pikën e shitjes me pakicë në Has, nuk është paraqitur kontrate qiraje ose akt pronësie
ose te jete e pasqyruar ne ekstraktin e QKR, Leje mjedisore te tipit C leshuar nga QKL,
Vertetim teknik leshuar nga Organet e Miratuara të Vlerësimit të Konformitetit (OMVK),
Certifikate e mbrotjes nga zjarri nga M.Z.SH, dhe Police sigurimi ne nje nga shoqerite e
sigurimeve qe operojne ne Shqiperi;

- Për pikën e shitjes me pakicë në Përmet, nuk është paraqitur kontrate qiraje ose akt pronësie



ose te jete e pasqyruar ne ekstraktin e QKR, Leje mjedisore te tipit C leshuar nga QKL,
Vertetim teknik leshuar nga Organet e Miratuara të Vlerësimit të Konformitetit (OMVK),
Certifikate e mbrotjes nga zjarri nga M.Z.SH, dhe Police sigurimi ne nje nga shoqerite e
sigurimeve qe operojne ne Shqiperi;

- Për pikën e shitjes me pakicë në Tepelenë, nuk është paraqitur kontrate qiraje ose akt
pronësie ose te jete e pasqyruar ne ekstraktin e QKR, Leje mjedisore te tipit C leshuar nga
QKL, Vertetim teknik leshuar nga Organet e Miratuara të Vlerësimit të Konformitetit
(OMVK), Certifikate e mbrotjes nga zjarri nga M.Z.SH, dhe Police sigurimi ne nje nga
shoqerite e sigurimeve qe operojne ne Shqiperi;

- Për pikën e shitjes me pakicë në Peqin, nuk është paraqitur kontrate qiraje ose akt pronësie
ose te jete e pasqyruar ne ekstraktin e QKR, Leje mjedisore te tipit C leshuar nga QKL,
Vertetim teknik leshuar nga Organet e Miratuara të Vlerësimit të Konformitetit (OMVK),
Certifikate e mbrotjes nga zjarri nga M.Z.SH, dhe Police sigurimi ne nje nga shoqerite e
sigurimeve qe operojne ne Shqiperi.

3.2Bashkimi i operatorëve ekonomik “GEGA CENTER GKG” SHPK + “GENKLAUDIS” SHA
nuk përmbush kriterin e përcaktuar në pikën 3 të pikës 2.3 (Kapacitetit teknik), tek Kriteret e
Veçanta për Kualifikim të Shtojcës 8 të DT, pasi për stacionet e mëposhtme me pakicë të
paraqitura dhe konkretisht;

- Për pikën e shitjes me pakicë në Devoll, të deklaruar në ekstraktin e QKR-së, leja e mjedisit
rezulton në emër të subjektit Skënderi G;

- Për piken së shitjes me pakicë në Gjirokastër, të deklaruar në ekstraktin e QKR-së leja e
mjedisit është e subjektit “Sherife Rabi”;

- Për pikën e shitjes me pakicë në Vlorë, të deklaruar në ekstraktin e QKR-së leja e mjedisit
është e subjektit Ardian Dauti;

- Për pikën e shitjes me pakicë në Diber, Burrel, të deklaruar në ekstraktin e QKR-së, leja e
mjedisit është e subjektit A.Z. Distribution;

- Për pikën e shitjes me pakicë në Kukës, të deklaruar në ekstraktin e QKR-së, leja e mjedisit
është e subjektit ALBOIL;

- Për pikën e shitjes me pakicë në Fier, të deklaruar në ekstraktin e QKR-së i mungon
Çertifikata e mbrojtjes nga zjarri nga MZSH;

- Për pikën e shitjes me pakicë në Sarandë, të deklaruar në ekstraktin e QKR-së i mungon,
Leje mjedisore te tipit C leshuar nga QKL, Vertetim teknik leshuar nga Organet e Miratuara
të Vlerësimit të Konformitetit (OMVK), Certifikate e mbrotjes nga zjarri nga M.Z.SH, dhe
Police sigurimi ne nje nga shoqerite e sigurimeve qe operojne ne Shqiperi;

- Për pikën e shitjes me pakicë në Tropojë, të deklaruar në ekstraktin e QKR-së i mungon, Leje
mjedisore te tipit C leshuar nga QKL, Vertetim teknik leshuar nga Organet e Miratuara të
Vlerësimit të Konformitetit (OMVK), Certifikate e mbrotjes nga zjarri nga M.Z.SH, dhe
Police sigurimi ne nje nga shoqerite e sigurimeve qe operojne ne Shqiperi;

- Për pikën e shitjes me pakicë në Kurbin (Lac), të deklaruar në ekstraktin e QKR-së, i
mungon Leje mjedisore te tipit C leshuar nga QKL, Vertetim teknik leshuar nga Organet e
Miratuara të Vlerësimit të Konformitetit (OMVK), Certifikate e mbrotjes nga zjarri nga



M.Z.SH, dhe Police sigurimi ne nje nga shoqerite e sigurimeve qe operojne ne Shqiperi;

Kontratat e bashkëpunimit të lidhura ndëmjet ofertuesit dhe palëve të treta të cilët tregtojnë
karburante me pakicë si përsa i përket fomës dhe përmbajtjes nuk janë sipas fomës së kërkuar në
pikën 3 të Kapacitetit Teknik pra nuk janë kontrata qiraje dhe për më tepër as akte pronësie.

4-Bashkimi i operatorëve ekonomik “GEGA CENTER GKG” SHPK + “GENKLAUDIS” SHA
nuk përmbush kriterin e përcaktuar në pikën 7 të pikës 2.3 (Kapacitetit teknik), tek Kriteret e
Veçanta për Kualifikim të Shtojcës 8 të DT, në lidhje me mjetet e kërkuara pasi nga 5 Autobote
te transportit te lendeve te rrezikshme me kapacitet mbajtes nga 3000 – 20,000 litra të kërkuara
në këtë kriter është paraqitur dokumentacioni i plotë për 2(dy) prej tyre, ndërsa për mjetet e
mëposhtme rezulton se:

- Autobotit me targë AA604SR i mungon pasaporta e mjetit;

- Autobotit me targë AA620SM është në pronësi të Gega Oil Sha dhe nuk arrihet të provohet
disponimi i tij nga ana e ndonjë prej anëtarëve të bashkimit të operatorëve ekonomik
ofertues.

5. Ofertuesi nuk plotëson kriterin e përcaktuar në pikën 7 të seksionit 2.3 Kapaciteti teknik“ të
kritereve të vecanta për kualifikim të DT, sepse nga verifikimi dhe deklarimi i vet përfaqësuesit
të ofertuesit, rezultoi se faqja e menaxhimit të karburanteve nuk ofron shërbimin e furnizimit me
karburant nëpërmjet kartave elektronike dhe stikera (pulla), të cilat ngjiten në xhamin e
automjetit dhe ofrojnë shërbimin e furnizimit me karburant vetëm për atë automjet, për të
eliminuar lëvizjen e mundshme të targave nga mjetit shtetëror drejt mjeteve private, faqe ëeb e
cila nuk mbulon të gjitha stacionet sipas adresave e përcaktura në Dokumentet e Tenderit

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë se është identifikuar si operator
ekonomik i suksesshëm:

Operatori ekonomik BOE “KASTRATI” SHPK + “KASTRATI” SHA, me nr. NIPT J61813529P
+ K21711502V me ofertë ekonomike (marzhi më i ulët i shprehur në %), 16.4 %
(gjashtëmbëdhjetë pike katër përqind) lekë (pa TVSH) me adresë: Rruga Ura e Dajlanit,
Autostrada Durres-Tirane, KM 1, Durrës.

Rrjedhimisht, jeni të lutur të paraqiteni pranë Ministrisë së Brendshme, Agjencia e Blerjeve të
Përqendruara, me adresë: Sheshi Skënderbej, nr. 3, Tiranë, Tel: 042 247 865, menjëherë nga dita
e marrjes/publikimit të këtij njoftimi për të lidhur draft marrëveshjen kuadër.

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 25.04.2019

Ankesa: JO

TITULLARI I ORGANIT QENDROR BLERËS
DREJTOR I PËRGJITHSHËM


