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REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BASHKIA PUKË

Sektori Juridik dhe Prokurimeve Publike -
Zyra e Prokurimeve Publike

Nr.303 /10Prot Date
27.03.2019

FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT

Nga: Bashkia Puke, Sheshi Terbuni, Nr.1, Puke

Për: “KASTRATI ”sh.p.k . Durres, DURRES, lagjia 14 ,rruga Tirana,Pran Gjykates se Apelit
Shkozet , Perfaqesues z.Shefit Kastrati

Procedura e prokurimit: Kerkese per Propozim (me 2 lote)

Numri i references se procedures/lotit : REF-10369-02-25-2019

Përshkrim i shkurtër i kontratës: Blerje karburant gazoil deri ne 10 ppm (Nafte
D1,Eurodiesel),Bashkia Puke (loti i dyte blerje Benzine pa plumb) me afat afersisht 12
muaj.

Publikime të mëparshme:Buletini i Njoftimeve Publike [04.03.2019] [9]

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

Njoftojme se, kane qenë pjesëmarrës në procedurë 1 ofertues me vleren përkatëse të ofruara:

Loti 2 : Blerje Benzine pa plumb

1.Operatori Ekonomik “KASTRATI ”sh.p.k me numer Nipti : J61813529P

Vlera me marzh fitimi 12.7 % pa tvsh

Nga kontrolli dokumentave te paraqitura nga operatori ekonomik per plotesimin e kerkesave
per kualifikim ligjore dhe kerkesave te veçanta teknike sipas dokumentave standarte te tenderit
rezultonte se ska gabime aritmetike.

Loti 2 : Blerje Benzine pa plumb ka paraqitur dokumentacion ne sistem 1 op.ekonomik :

”Kastrati” me oferte me marzh fitimi 12.7 % i ploteson te gjitha kushtet e percaktuara ne DST
dhe kualifikohet dhe shpallet fitues per Lotin e pare.

Me date 19.03.2019 nga anetaret e KVO perfundoj vlersimi i ofertes te paraqitura nga op. ek.
pjesmarres ne tender me kete renditje perfundimtare :

Loti 2 : Blerje Benzine pa plumb

1.Te pranoje oferten e paraqitur nga op.ekonomik ”Kastrati” me oferte me marzh fitimi 12.7 %
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, si dhe dokumentat ngarkuar ne sistem dhe te shpallet fitues.

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë “KASTRATI ”sh.p.k . Durres,
DURRES, lagjia 14 ,rruga Tirana,Pran Gjykates se Apelit Shkozet se oferta e paraqitur, me një
vlerë të përgjithshme me marzh fitimi 12.7 % pa tvsh është identifikuar si oferta e suksesshme.
Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë [Bashkise Puke, Sheshi Terbuni, Nr.1, Puke]
sigurimin e kontratë dhe dokumentacionin, brenda 5 (pese) 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
konfiskohet sigurimi i ofertës suaj (nëse është kërkuar) dhe 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 19.03.2019

Ankesa: Ska patur

* * *

[Drejtuesi i autoritetit kontraktor]

Gjon GJONAJ
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