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POSTA SHQIPTARE SH.A

Nr.______Prot Tiranë, më ___/___/ 2020

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT

Datë. 23.01.2020

Për: Operatorin Ekonomik “Top Oil” sh.p.k. NIPT K16604717F.

Adresa: Peshkopi, Dibër

* * *

Procedura e prokurimit: Referuar Urdhërit të Prokurimit Nr.50, datë 04.12.2019 me

objekt: “Blerje goma, vaj, antifrize, graso dhe alkol për automjete” ndarë në lote,

me fond limit 8.276.180 (tetë milion e dyqind e shtatëdhjetë e gjashtë mijë e njëqind e

tetëdhjetë) lekë pa T.V.SH., të vëna në dispozicion nga të ardhurat e Shoqërisë “Posta

Shqiptare” sh.a.,,me procedurë “E hapur”, me mjete elektronike e cila u zhvillua më

datë 06.01.2020, ora 10:00. [Referenca e dosjes nga autoriteti kontraktor]

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-45581-12-04-2019

Përshkrim i shkurtër i kontratës: Loti i parë “Blerje vaj, antifrize, graso dhe alkol

për automjete”

Fondi Limit: 2.955.480 (dy milion e dyqind e dyzet e dy mijë e njëqind e tridhjetë)

Lekë pa t.v.sh.

Burimi i financimit: Financuar nga të ardhurat e shoqërisë Posta Shqiptare sh.a.

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

favorshme;

Data e zhvillimit të procedurës së prokurimit: 06.01.2020, ora 10:00

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike Datë

10.12.2019 [49]

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

ofruara:

1. Operatori Ekonomik “Top Oil” sh.p.k. me NIPT K16604717F me vlerë të

ofertës ekonomike 2,797,420 (dy milion e shtatëqind e nëntëdhjetë e shtatë

mijë e katërqind e njëzetë) lekë pa TVSH.

2. Operatori Ekonomik “Automanoku” me NIPT K92128001N me vlerë të
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ofertës ekonomike 1.851.098 (një milion e tetëqind pesëdhjetë e një mijë e

nëntëdhjetë e tetë) lekë pa TVSH.

3. Operatori Ekonomik “Eximol ” sh.p.k me NIPT K91715006E me vlerë të
ofertës ekonomike 2.251.360 (dy milion e dy qind e pesëdhjetë e një mijë e
treqind e gjashtë dhjetë) lekë pa TVSH.

4. Operatori Ekonomik “KADIU ” sh.p.k me NIPT J61817045K me vlerë të
ofertës ekonomike 2,360,700 (dy milion e treqind e gjashtëdhjetë mijë e
shtatëqind ) lekë pa TVSH.

5. Operatori Ekonomik “Paera” sh.p.k me NIPT L31505034R me vlerë të

ofertës ekonomike 16,122,410 (gjashtëmbëdhjetë milion e njëqind e njëzetë

e dy mijë e katër qind e dhjetë) lekë pa TVSH.

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

1. Operatori Ekonomik “Automanoku” me NIPT K92128001N

2. Operatori Ekonomik “Eximol ” sh.p.k me NIPT K91715006E

3. Operatori Ekonomik “KADIU ” sh.p.k me NIPT J61817045K

4. Operatori Ekonomik “Paera” sh.p.k me NIPT L31505034R

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme:

1. Operatori Ekonomik “Automanoku” shp.k. me NIPT K92128001N nuk ka

përmbushur; Pikën 2.3.7 të Kapacitetit Teknik pasi në datën dhe orën e hapjes së

ofertave nuk është paraqitur për dorëzimin e monstrave.

2. Operatori Ekonomik “Eximol” sh.p.k me NIPT K91715006E nuk ka përmbushur;

Pikën 2.3.7 të Kapacitetit Teknik pasi në datën dhe orën e hapjes së ofertave nuk

është paraqitur për dorëzimin e monstrave.

3. Operatori Ekonomik “Kadiu” sh.p.k. me NIPT J61817045K nuk ka përmbushur;

Pikën 2.3.7 të Kapacitetit Teknik pasi në datën dhe orën e hapjes së ofertave nuk

është paraqitur për dorëzimin e monstrave.

4. Operatori Ekonomik “Paera” sh.p.k. me NIPT L31505034R nuk ka përmbushur;
Pikën 2.3.7 të Kapacitetit Teknik pasi në datën dhe orën e hapjes së ofertave nuk
është paraqitur për dorëzimin e monstrave.

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë se është identifikuar si

operator ekonomik i suksesshëm:

Operatori Ekonomik “Top Oil” sh.p.k. me NIPT K16604717F me vlerë të ofertës

ekonomike 2.797.420 ( dy milion e shtatëqind e nëntëdhjetë e shtatë mijë e katërqind e

njëzetë) lekë pa T.V.SH. Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Autoriteti

Kontraktor “Posta Shqiptare” sh.a., Adresa: Rr, “Reshit Çollaku”, Nr. 4, Tiranë,

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,
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kjo procedurë prokurimi anulohet 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 14.01.2020.

Ankesa: Nuk ka.

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR

Laert Duraj
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