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ALBPETROL SHA PATOS  

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT 

Data 17.01.2022 

Nga: “Albpetrol “sha - Patos 

Drejtuar: “KAPPA - OIL” shpk,  

Adresa:  Lagjja 14, Rruga “Asti Nushi”, Durres 

NIUS      J91402501L 

 

     Procedura e prokurimit/lotit: Procedurë e hapur me mjete elektronike 

Numri i procedurës / referenca e Lotit:  REF-13980-12-03-2021 

Përshkrimi i shkurtër i kontratës: “Blerje Lubrifikante” 

Kohezgjatja e kontrates është 30 ditë  nga data e lidhjes së kontratës. 

Buletini i Njoftimeve Publike: Nr.174 date 13 Dhjetor 2021 

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit: Oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në çmim X   

 

Me anë të këtij Njoftimi ju informojmë se, në këtë procedurë kanë marrë pjesë Ofertuesit e 

mëposhtëm me këto vlera përkatëse të ofruara: 

 

1. Operatori ekonomik “EXIMOIL” shpk me NUIS K91715006E, me vlerë oferte në total 

10,651,400 lekë (pa TVSH). 

2. Operatori ekonomik “TOP - OIL” shpk me NUIS K16604717F, me vlerë oferte në total 

6,495,700 lekë (pa TVSH). 

3. Operatori ekonomik “KAPPA - OIL” shpk me NUIS J91402501L, me vlerë oferte në total 

9,425,600 lekë (pa TVSH). 

 

 

Nga pjesëmarrësit janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm: 

Operatori ekonomik “TOP - OIL” shpk me NUIS K16604717F, për arsyet e mëposhtme pasi nuk 

përmbush kriteret e vendosura nga Autoriteti Kontraktor në lidhje me: 

 

 Oferta e paraqitur rezultoi anomalisht e ulët. Pas kërkesës për argumentim të elementëve të 

ofertës anomalisht të ulët OE dërgoi argumentimet përkatëse. Pas shqyrtimit të materialit të 

paraqitur rezultoi mospërputhje të cmimeve midis deklarimit të ofertës dhe verifikimeve të 

faturave të mallit në origjinë  të lëshuara nga prodhuesi. Argumentimi u konsiderua i pasaktë 

nga komisioni.  

 Analizat e lëshuara nga prodhuesi i lubrifikantëve në origjinë konsiderohen të pasakta. 
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*  *  * 

 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë operatorin ekonomik “KAPPA - OIL” 

shpk me NUIS J91402501L me adresë: Rruga “Asti Nushi”, Lagjja 14, Durres, se oferta e paraqitur 

me vlerë totale prej 9,425,600 (nëntë milion e katërqind e njëzet e pesë mijë e gjashtëqind) lekë pa 

TVSH është identifikuar si Oferta e suksesshme. 

 

Me publikimin e këtij njoftimi, fillojnë afatet e ankimit sipas përcaktimeve në  nenin 109 të  Ligjit 

Nr. 162/2020, datë 23.12.2020, “Për Prokurimin Publik”. 

 

    

 

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR 

 

Florjan MUÇAJ 
 

Në mungesë dhe me porosi 

DREJTORI ORGANIZATIV 

 

Themion MILE 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


