
 

 

 

 

REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

BASHKIA DIVJAKË 

SEKTORI JURIDIK DHE I PROKURIMEVE PUBLIKE 

                                                                              

Nr. _______ Prot.                                                                                Divjakë, më  ___.____.2021 

                     

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT 

 [Data: 08.01.2021] 

 

Nga:  Autoriteti Kontraktor Bashkia Divjakë 

Adresa:  Divjakë, Sheshi ‘’Santa Barbara’’, lagjia nr.2 

Për:     Operatorin ekonomik  

            “KAJO OIL” Shpk   Adresa: Divjakë, Fshati Xeng, te ura e Xengut  

             

Procedura e prokurimit: “Tender i Hapur” - Marrëveshje Kuadër me një operator ekonomik  

- ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara - me afat 15 muaj. Lloji i Kontratës: Mallra 

Me objekt: “Blerje karburanti për nevojat e Bashkisë Divjakë” 

 

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-80167-11-26-2020 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Blerje karburanti për nevojat e Bashkisë Divjakë” 

 

Kohëzgjatja: 15 muaj nga momenti i nënshkrimit të Marrëveshjes Kuadër. 

Fondi limit: 38 070 209 (tridhjete e tete milion e shtatedhjete mije e dyqind e nente) leke pa 

Tvsh, nga e cila: 36 544 168 (tridhjete e gjashte milion e peseqind e dyzete e kater mije e 

njeqind e gjashtedhjete e tete) leke pa Tvsh per Nafte dhe 1 526 041 (nje milion e peseqind e 

njezete e gjashte mije e dyzete e nje) leke pa Tvsh per Benzine 

- 35 553 542 (tridhjete e pese milion e peseqind e pesedhjete e tre mije e peseqind e dyzete e 

dy) leke pa Tvsh nga Granti.  



 - 2 516 667 (dy milion e peseqind e gjashtembedhjete mije e gjashteqind e gjashtedhjete e 

shtate) leke pa Tvsh nga Te ardhurat. 

Burimi i financimit:  Grant + Të ardhura 

 

Data e zhvillimit të procedurës së prokurimit:  23/12/2020   Ora: 10:00 

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]  

REF-80167-11-26-2020 

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

 

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

1. “PETROL 06”   Shpk       L34523401A        Marzhi i fitimit   5,4 % 

     

2. “KAJO OIL”    Shpk        L13711405U        Marzhi i fitimit   5,79 % 

 

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm: 

1. “PETROL 06”   Shpk       L34523401A        Marzhi i fitimit   5,4 % 

 

 Përkatësisht  për arsyet e mëposhtme: 

1. “PETROL 06” Shpk 

- Nuk është paraqitur Çertifikatë e mbrojtjes nga zjarri lëshuar nga PMNZSH (Policia e 

Mbrojtjes Nga Zjarri dhe e Shpëtimit), siç është kërkuar në DST. 

- Nuk është paraqitur Çertifikata ISO 9001:2015 “Standard për Sistemin e Menaxhimit të 

Cilesise” dhe  Çertifikata ISO 14001:2015 “Standard për sistemimin e menaxhimit të 

Mjedisit” nga furnizuesi, për mallrat që janë objekt prokurimi, siç është kërkuar në DST. 

 

* * * 

 



 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë se operatori ekonomik “KAJO OIL”  

Shpk, me Nr.Nipti L13711405U, me adresë: Divjakë, Fshati Xeng, te ura e Xengut, se oferta e 

paraqitur Marzhi i fitimit 5,79 %, është identifikuar si oferta e suksesshme. 

 

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Autoritetit Kontraktor Bashkia Divjakë, me 

Adresë: Divjakë, Sheshi “SANTA BARBARA”, sigurimin e kontratës, siç parashikohet në 

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

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë  31.12.2020 

Ankesa: ka ose jo,  Jo, s’ka pasur ankesa   

(nëse ka) kane marrë përgjigje në datë  -  

 

 

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR 

   Fredi Kokoneshi 


