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Nr. ______ Prot.                                  Patos më, ___.12.2020 

 

 

ALBPETROL SHA PATOS  

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT 
 

 

Data 30.12.2020 

Nga: “Albpetrol “sha - Patos 

Për: “Kappa Oil” shpk,  

Adresa: Lagja 14, Rruga “Asti Nushi”, Durrës 

NUIS J91402501L 

* * * 

 

Procedura e prokurimit: “Kërkesë për propozim” me mjete elektronike 

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-79929-11-25-2020 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Blerje lubrifikante”.  

Kohezgjatja e kontrates është 15 ditë nga data e lidhjes së kontratës. 

Fondi limit: 6,208,500 lekë (pa TVSH). 

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike: 1 Dhjetor 2020 nr.111 

 

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

 

1. Operatori ekonomik “Eximoil” sha me NUIS K91715006E, me vlerë oferte në total 4,450,150 

lekë (pa TVSH). 

2. Operatori ekonomik “Kappa Oil” sha me NUIS J91402501L, me vlerë oferte në total 

5,914,600 lekë (pa TVSH). 

3. Operatori ekonomik “Top-Oil” sha me NUIS K16604717F, me vlerë oferte në total 5,870,000 

lekë (pa TVSH). 

4. Operatori ekonomik “Kadiu” sha me NUIS J61817045K, nuk ka paraqitur ofertë ekonomike 

për këtë tender. 

 

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm: 

 

 Operatori ekonomik “Eximoil” sha me NUIS K91715006E, për arsyet e mëposhtme: 

- Autorizimi i prodhuesit eshte paraqitur fotokopje e panjehsuar me origjinalin ne kundershtim 

me kerkesat ne dokumentat e tenderit. 

- Flete analizat te leshuara nga ISHTI jane paraqitur fotokopje te panjehsuara me origjinalin ne 

kundershtim me kerkesat ne dokumentat e tenderit. 

- Fleteanaliza per vaj frenash e leshuar nga “Olma” eshte paraqitur fotokopje e panjehsuar me 

origjinalin ne kundershtim me kerkesat ne dokumentat e tenderit. 
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 Operatori ekonomik “Top-Oil” sha me NUIS K16604717F, për arsyet e mëposhtme: 

- Autorizimi i prodhuesit eshte paraqitur fotokopje e panjehsuar me origjinalin ne kundershtim 

me kerkesat ne dokumentat e tenderit. 

- Flete analizat jane paraqitur fotokopje te panjehsuara me origjinalin ne kundershtim me 

kerkesat ne dokumentat e tenderit. 

 

 Operatori ekonomik “Kadiu” sha me NUIS J61817045K, për arsyet e mëposhtme: 

- Nuk ka paraqitur asnjë document. 

* * * 

 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë “Kappa Oil” sha me NUIS 91402501L, 

me adresë Lagja 14, Rruga “Asti Nushi”, Durrës, se oferta e paraqitur, me një vlerë të 

përgjithshme prej 5 914 600 (pesë milion e nëntëqind e katërmbëdhjetë mijë e gjashtëqind) lekë pa 

TVSH, është identifikuar si oferta e suksesshme. 

 

Rrjedhimisht, jeni të lutur të paraqisni pranë Drejtorisë së Prokurimit Publik të “Albpetrol” sha, 

rruga Fier – Patos km 7, Fier, sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, 

brenda 5 (pesë) ditëve nga dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi.  

 

Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, tenderi do të 

anullohet, siç parashikohet në nenin 58 të Ligjit për Prokurimet Publike nr. 9643 datë 20.11.2006. 

 

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 11.12.2020. 

 

Është paraqitur ankesë nga operatori ekonomik “Eximoil” sha dhe ka marrë përgjigje nga 

Autoriteti Kontraktor më datë 21.12.2020. Më datë 18.12.2020 operatori ekonomik “Eximoil” sha 

ka paraqitur pranë Albpetrol sha një kërkesë, me nr.113 prot, datë 18.12.2020 protokolluar në 

Albpetrol sha me nr. 7218 prot, datë 18.12.2020 me anë të së cilës kërkon të heqë dorë nga ankesa 

e bërë.  

 

 

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR 

 

Baftjar ZEQAJ 

 

 

 

 

 

 


