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REPUBLIKA E SHQIPERISË 

BASHKIA KËLCYRË 

 

 

 

 

Drejtuar:  Operatorit Ekonomik “Das Oil” shpk 

 

Adresa:    TIRANE Bulevardi Deshmoret e Kombit, Kullat Binjake, Kulla Nr.1, Kati 13 

  

 

 

      FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT  

           

Procedura e prokurimit: “Karburant për Automjete» 

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-88076-02-23-2021 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: Qëllimi i kontratës është furnizimi me karburant për 

Automjetet, kohëzgjatja e kontratës është  nga data e nënshkrimit të kontratës deri më 

31.12.2021 

Fondi limit: 6,602,310 ( gjashtëmilion e gjashtëqind e dy mijë e treqind e dhjetë) lekë pa tvsh 

 

Burimi i financimit: Grant+të Ardhura 

 

Kohëzgjatja e kontratës: Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin e  kontrates 

është  nga data e nënshkrimit të kontratës deri më 31.12.2021 

 

Data e zhvillimit të procedurës së prokurimit: 08.03.2021    Ora: 09:00. 

 

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike Nr.29 datë 1 Mars 2021  

 

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  çmimi më i ulët  X (Marzhi më  i ulët i fitimit i shprehur në 

përqindje) oferta ekonomikisht më e favorshme  

 

Njoftojme se, kane qenë pjesëmarrës në procedurë këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara: 

1. Operatori ekonomik “Das Oil” shpk, me nr. NIPTI L52230020G, me marzh fitimi 

17.9 ( shtatëmbëdhjetë pikë nëntë) përqind. 

 



Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm: 

Nuk ka Operatorë Ekonomikë të skualifikuar 

* * * 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë Operatorin Ekonomik “Das Oil” 

shpk, me nr NIPTI L52230020G, me adresë: TIRANE Bulevardi Deshmoret e Kombit, Kullat 

Binjake, Kulla Nr.1, Kati 13 se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej me marzh 

fitimi 17.9 ( shtatëmbëdhjetë pikë nëntë) përqind është identifikuar si oferta e suksesshme. 

 

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Bashkisë Këlcyrë, sigurimin e kontratës, siç 

parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 30 ditëve nga dita e marrjes/publikimit të këtij 

njoftimi.  

 

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

zbatohen dispozitat ligjore 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 24.03.2021 

 

Ankesa: Nuk ka 

 

 

 

  

 
 


