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FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT

Për: Operatorin Ekonomik “Kastrati” shpk , me NIPT J61813529P, me administrator Z.Shefit
Kastrati me seli në Durrës, Lagjja 14, Rruga Tirana, pranë Gjykatës së Apelit, Shkozet.

Procedura e prokurimit: Kërkesë për Propozim- Mall (me lote)

Numri i referencës së procedurës/lotit :
“Blerje karburanti” Nr.REF-56455-04-21-2020
Loti 1– Blerje nafte (gazoil 10 ppm) REF-56459-04-21-2020
Loti 2–Blerje benzine REF-56463-04-21-2020

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Blerje karburanti”
Loti 1– Blerje nafte (gazoil 10 ppm)
Loti 2–Blerje benzine
Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike Buletini Nr.22 datë 27 prill
2020 .

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

Fondi limit: ( lotet total ) 2.299.892 (dy milion e dyqind e nëntëdhjetë e nëntë mijë e tetëqind e
nëntëdhjetë e dy) leke pa TVSH, i ndarë në lote si më poshtë vijon:
Loti 1– Blerje nafte (gazoil 10 ppm) me fond limit 2.274.990 (dy million e dyqind e shtatëdhjetë e
katër mijë e nëntëqind e nëntëdhjetë) lekë pa tvsh.
Loti 2–Blerje benzine me fond limit 24.902 (njëzet e katër mijë e nentëqind e dy)lekë
pa TVSH.

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

1. Per Loti 1– Blerje nafte (gazoil 10 ppm):
Operatorin Ekonomik “Kastrati” sh.p.k me Nipt J61813529P me adrese: Durres, Lagjia 14, Rruga
Tirana prane Gjykates se Apelit, Shkozet, me administrator Z.Shefit Kastrati me ofertë ekonomike me
marzh fitimi 16.4%.
2. Per Loti 2–Blerje benzine
Operatorin Ekonomik”Kastrati” sh.p.k me Nipt J61813529P me adrese: Durres, Lagjia 14, Rruga
Tirana prane Gjykates se Apelit, Shkozet, me administrator Z.Shefit Kastrati me ofertë ekonomike me
marzh fitimi 16.4%.

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

http://www.prrenjas.al
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Nuk ka të skualifikuar .

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë operatorin ekonomik “Kastrati”, shpk, me
NIPT J61813529P me administrator Z.Shefit Kastrati me seli në Durrës, Lagjja 14, Rruga Tirana,
pranë Gjykatës së Apelit, Shkozet se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej:
-Per Loti 1– Blerje nafte (gazoil 10 ppm) me ofertë ekonomike me marzh fitimi 16.4% ( brenda fondit
limit 2.274.990 (dy million e dyqind e shtatëdhjetë e katër mijë e nëntëqind e nëntëdhjetë) lekë pa tvsh).
-Per Loti 2– Blerje benzine me ofertë ekonomike me marzh fitimi 16.4% (brenda fondit limit 24.902
(njëzet e katër mijë e nentëqind e dy)lekë pa TVSH.
është identifikuar si oferta e suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Bashkisë Prrenjas sigurimin e kontratës, siç parashikohet në
dokumentat e tenderit, brenda 5 ditëve nga dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi.

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 :05.05.2020

Ankesa: Nuk ka ankesa.

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR

NURI BELBA
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