
 

     

MINISTRIA E BRENDSHME 

                      AGJENCIA E BLERJEVE TË PËRQENDRUARA 

 

FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORËVE EKONOMIKË TË SUKSESSHËM NË 

MARRËVESHJEN KUADËR 

 

Datë:  12.05.2021 

 

Për:  “RESULI-ER” SHA                                                                            

Adresa: Qender Fier Daullas Lagjja Mbrostar Ferko, rruga "Baltës" banesa nr-53, zone 

kadastrale nr-3980 numer pasurie nr- 62/24. 

 

 

* * * 

Procedura e prokurimit: “Procedurë e Hapur”, Marrëveshje Kuadër me disa operatorë ekonomik ku të 

gjitha kushtet janë të përcaktuara, me objekt ““Blerje karburanti, përveç JET A1”,   për 23 (njëzet e 

tre) Autoritete Kontraktore”, me fond të përgjithshëm të Marrëveshjes Kuadër: 171,016,820 (njëqind e 

shtatëdhjetë e një milion e gjashtëmbëdhjetë mijë e tetëqind e njëzetë)  Lekë  pa TVSH, me numër 

reference REF-91094-03-25-2021. 

 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: Loti IV: “Furnizim me lëndë djegëse e lëngët për përdorim termik 

civil dhe industrial (MAZUT)”, me fond të përgjithshëm të marrëveshjes kuadër: 8,610,080 (tetë milion 

e gjashtëqind e dhjetë mijë e tetëdhjetë) lekë pa TVSH, me afat 2 (dy) vite, marrëveshje kuadër me një 

operator ekonomik ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara  me nrumër reference REF-91106-03-25-2021 

dhe me afat kohor për ekzekutimin: Duke filluar nga  data e lidhjes së kontratës/kontratave sipas kërkesës 

se Autoritetit Kontraktor, brenda afatit  2 (dy) vite të lidhjes së Marrëveshjes Kuadër. 

 

Publikime të mëparshme ( jo ): Buletini i Njoftimeve Publike 29.03.2021, Nr.45.  

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  çmimi më i ulët X      
 

Njoftojmë se, kanë qenë pjesëmarrës në procedurë këta operatorë ekonomikë me vlerat përkatëse të 

ofruara: 

  

1) “RESULI-ER” SHA                                                                          L12510413V 

       Emri i plotë i shoqërisë                                      numri i NIPT-it   

  Marzhi i fitimit në %: 45,00 (dyzetë e pesë)   

   (me numra dhe fjalë) 
 

 

Nuk ka operator ekonomikë të skualifikuar: 

 
 

* * * 



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

suksesshëm: 

Operatori Ekonomik  “RESULI-ER” SHA, me nr. NIPT L12510413V me ofertë ekonomike (marzhi i 

fitimit i shprehur në %), 45,00 % (dyzetë e pesë) (pa TVSH) me adresë : Qender Fier Daullas Lagjja 

Mbrostar Ferko, rruga "Baltës" banesa nr-53, zone kadastrale nr-3980 numer pasurie nr- 62/24. 

Rrjedhimisht, jeni të lutur të paraqiteni pranë Ministrisë së Brendshme, Agjencia e Blerjeve të 

Përqendruara, me adresë: Blv. “Dëshmorët e Kombit”, Nd. 1, 1001, Tiranë, Tel: 042 247 865, menjëherë 

nga dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi për të lidhur draft marrëveshjen kuadër. 

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 04.05.2021 

Ankesa: JO 

 

 

 

TITULLARI I ORGANIT QENDROR BLERËS 

DREJTOR I PËRGJITHSHËM 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miratoi: Znj. Flutura ÇEKREZI 

 

Njësia e prokurimit: Znj. Suela HAXHIJA; Znj. Elona ZAÇAJ, Znj. Xhevahire TAHIRAJ 

 

 

 

 

 

 

 

 


