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Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, kontrata do t’i 

akordohet ofertuesit vijues në klasifikimin përfundimtar, oferta e të cilit është dorëzuar me një vlerë 

të përgjithshme prej [vlera përkatëse e shprehur në fjalë dhe shifra], 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 : 30/10/2018 

Ankesa: (ka ose jo):  PO 

(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë 08/11/2018 

 

 

POSTA SHQIPTARE SH.A 
FORMULARI I NJOFTIMIT TË  OPERATORIT EKONOMIK TË SUKSESSHËM NË 

MARRËVESHJEN KUADËR 

 

PËR:       BASHKIMIN E OPERATORËVE EKONOMIK “KASTRATI” SH.P.K ME  

                NIPT J61813529P DHE “KASTRATI” SH.A ME NIPTK21711502V 

Adresa:   Lagja Nr.1, Rruga “Taulantia”, Durrës 

* * * 

Procedura e prokurimit: Referuar Urdhërit të Prokurimit Nr.45 datë 04.10.2018 me objekt: 

“Blerje karburanti (gazoil dhe benzinë) për automjete”, me fond limit 62.139.490 (gjashtëdhjetë e 

dy milion e njëqind e tridhjetë e nëntë mijë e katërqind e nëntëdhjetë) lekë pa t.v.sh, ndarë në lote: 

Loti i Parë: Për blerje gazoil për automjete, me fond limit 52,629,483 lekë (pesëdhjetë e dy milion e 

gjashtëqind e njëzet e nëntë mijë e katërqind e tetëdhjetë e tre) lekë pa tvsh; Loti i Dytë: Për blerje 

benzinë për automjete me fond limit 9,510,007 (nëntë milion e pesëqind e dhjetë mijë e shtatë) lekë 

pa tvsh. me procedurë “Të hapur” në elektronikë që u zhvillua më datë 31.10.2018  ora 10:00, Ju 

informojmë si vijon: 

Numri i referencës së procedurës/lotit:  

Loti I: REF-88655-10-05-2018 

Loti II : REF-88657-10-05-2018 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Blerje karburanti (gazoil dhe benzinë) për automjete” 

Fondi Limit: 62.139.490 (gjashtëdhjetë e dy milion e njëqind e tridhjetë e nëntë mijë e katërqind e 

nëntëdhjetë) lekë pa t.v.sh 

Kohëzgjatja e kontrates:365 ditë nga dita e nënshkrimit të kontratës. 

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: 31.10.2018, ora 10:00; 

 

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike  Datë 15.10.2018 [41]  

 

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

 

Për procedurën e prokurimit: “Loti i I-rë: Për blerje gazoil për automjete” me fond limit 

52.629.483 (pesëdhjetë e dy milion e gjashtëqind e njëzet e nëntë mijë e katërqin e tetëdhjetë e tre) 

lekë pa T.V.SH., u paraqit Bashkimi i Operatorëve Ekonomik “Kastrati” Sh.p.k me NIPT 
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J61813529P dhe “Kastrati” Sh.a me NIPT K21711502V, me ofertë ekonomike të shprehur me 

marzh fitimi 16.7 % (gjashtëmbëdhjetë pike shtatë përqind). 

 

Për procedurën e prokurimit: “Loti i II-të: Për blerje benzinë për automjete” me fond limit 

9.510.007 (nëntë milion e pesëqind e dhjetë mijë e shtatë) lekë pa T.V.SH. u paraqit Bashkimi i 

Operatorëve Ekonomik “Kastrati” Sh.p.k me NIPT J61813529P dhe “Kastrati” Sh.a me 

NIPTK21711502V, me ofertë ekonomike të shprehur me marzh fitimi 17.7 %. (shtatëmbëdhjetë 

pikë shtatë përqind). 

       

 Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm: 

       Nuk ka operatorë të skualifikuar; 

 

 

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

ekonomik i suksesshëm: 

Bashkimi i Operatorëve Ekonomik “Kastrati” Sh.p.k me NIPT J61813529P dhe “Kastrati” 

Sh.a me NIPTK21711502V, me ofertë ekonomike të shprehur me marzh fitimi 16.7 % 

(gjashtëmbëdhjetë pike shtatë përqind) për Lotin e I-rë dhe 17.7 %. (shtatëmbëdhjetë pikë 

shtatë përqind) për Lotin e II-të 

 

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 10 (dhjetë) ditëve nga dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi për të lidhur draft 

marreveshjen. 

 

Ankesa: Nuk ka patur; 

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 12.11.2018 

 

 

BASHKIA FINIQ 
 FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT  

               

Data   20/11/2018 

 

Për: Operatorin ekonomik; “Bokollo-oil  . Nipt L56 622501K ” adrese Rruga Finiq Vrion 

 

Procedura e prokurimit: “Kerkese per propozim elektronik ”  

 

Fondi limit: 6 000 000   (gjashte milion  ) Leke pa Tvsh 

 

Objekti:    “ Blerje karburant (gazoil, benzine, gaz propan lengshem)  viti 2018” Shtese 

Buxheti. 

 

Numri i referencës së procedurës/lotit  REF-90993-10-22-2018 

 

Burimi i Financimit: Buxheti i Bashkisë Finiq  


