ALBPETROL SHA PATOS
NJOFTIMI I FITUESIT

Procedura e ankandit : (Ankand i Hapur)
Përshkrim i shkurtër i kontratës: [“Shitje nafte brut, sasia 56,000 ton”. Kohezgjatja e kontrates
eshte 150 dite nga data e lidhjes se kontrates.]
Cmimi minimal i shitjes i llogaritur eshte : Ne kushtet FOB 74.5 % e Çmimit Brent + K, ne pikat e
levrimit te “Albpetrol” sha 74.5 % e Çmimit Brent – 3.26 USD/bbl + K.
Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Gazetat kombetare “Dita“ dhe “Panorama“, gazeta e
botuar ne gjuhen angleze “Albanian Daily News“, faqet e internetit www.albpetrol.al,
www.infrastruktura.gov.al [datat nga 6 deri ne 14 Gusht 2018]
Njoftojme se, kane qene pjesemarres ne procedure keta ofertues me vlerat perkatese te ofruara:
1. Operatori ekonomik “Tosk Energji” sha NUIS L51817007A ka ofruar per kete ankand çmimin:
Ne pikat e levrimit te Albpetrol sha
74.5% e cmimit Brent – 3.26 USD/bbl + K
K=0.0105 USD/bbl
2. Operatori ekonomik “Izvor 99” sha me NUIS K82916488T ka ofruar per kete ankand çmimin:
Ne pikat e levrimit te Albpetrol sha
74.5% e cmimit Brent – 3.26USD/bbl + K
K=0.15 USD/bbl
Jane skualifikuar ofertuesit e meposhtem:
Operatori ekonomik “Izvor 99” sha me NUIS K82916488T per arsyet e meposhteme:
Nga shqyrtimi dhe vleresimi i teresise se dokumentacionit te paraqitur nga subjekti “IZVOR 99”
sha, si dhe nga verifikimi ligjor i informacionit/dokumentave, rezulton se, nuk ploteson kriterin
per kualifikim te percaktuar ne paragrafin ‘c’, te pikes 2.1 te rubrikes 2. KRITERET E VEÇANTA TË
KUALIFIKIMIT, te Shtojces 5 te DSA, si dhe nuk eshte ne perputhje me VKM nr.970 date
2.12.2015, pasi riaplikimi sipas kritereve qe percaktohen ne VKM nr.970 date 2.12.2015, eshte
refuzuar nga Qendra Kombetare e Biznesit.
***
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Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë “Tosk Energji” sha NUIS L51817007A,
se oferta e paraqitur, me një cmim/njesi prej:
Ne pikat e levrimit te Albpetrol sha
74.5% e cmimit Brent – 3.26 USD/bbl + K
K=0.0105 USD/bbl pa TVSH, është identifikuar si oferta e suksesshme.
Rrjedhimisht, jeni te lutur të paraqisni pranë Albpetrol sha, rruga Fier – Patos km 7, sigurimin e
kontratës ne vleren 255,159,206 (dyqind e pesedhjete e pese milione e njeqind e pesedhjete e
nente mije e dyqind e gjashte) Leke, ne masen 10% te vleres se perllogaritur te kontrates, siç
parashikohet në dokumentat e ankandit, dhe te nenshkruani kontraten brenda 15
(pesembedhjete) ditëve nga dita e marrjes së këtij njoftimi.
Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do të
konfiskohet sigurimi i ofertës suaj dhe ankandi do te anullohet, siç parashikohet në piken 16/b te
Urdherit nr. 83 date 10.02.2012 “Per rregullat dhe procedurat e shitjes se produkteve
hidrokarbure”, i ndryshuar.
Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 10.09.2018.
Nuk ka patur ankesa
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