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Nr. ______ Prot.                                    Patos më, ___.01.2022 

 

ALBPETROL SHA PATOS  

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT 

Data 31.01.2022 

Nga: “Albpetrol “sha - Patos 

Drejtuar: “SuperStar-WB” sh.p.k.  

Adresa: FIER, Lagjja "29 Nëntori", Rruga "Dervish Hekali", pranë Gjykatës së Shkallës së Parë. 

NUIS L22609401U 

 

Procedura e prokurimit/lotit: Procedurë e hapur mallra. 

Numri i procedurës / referenca e Lotit: REF-16724-12-30-2021 

Përshkrimi i shkurtër i kontratës: “Çift rrotor stator për PCP për Q.P.N. Gorisht+Polishrot për 

puset me PCP për Q.P.N. Gorisht” 

Kohezgjatja e kontrates është 120 ditë  nga data e lidhjes së kontratës. 

Buletini i Njoftimeve Publike: Nr.192 datë 31 Dhjetor. 

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

 

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 “FMAC” shpk me NUIS M02303026K , me vlerë oferte në total 12,366,980 

lekë (pa TVSH). 

2. Operatori ekonomik “SuperStar-WB” shpk me NUIS L22609401U , me vlerë oferte në total 

11,987,530 leke (pa TVSH).  

3. Operatori ekonomik “VIBTIS” shpk me NUIS L02103503S, me vlerë oferte në total 12,117,143 

lekë (pa TVSH). 

 

*  *  * 

Nga pjesëmarrësit është  skualifikuar ofertuesi i mëposhtëm: 

 

 Operatori ekonomik “FMAC” shpk me NUIS M02303026K për arsyet e mëposhtme: 

 

1. Nuk ka paraqitur vërtetimin për xhiron e 3 viteve të fundit në kundërshtim me kërkesat e pikës 

2.2.1. të DST-së. 

2. Nuk ka paraqitur kopje te certifikuar te bilanceve te viteve 2018, 2019, 2020 në kundërshtim 

me kërkesat e pikës 2.2.2. të DST-së. 
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3. Nuk ka paraqitur furnizime te ngjashme në kundërshtim me kërkesat e pikës 2.3.1. të DST-së. 

4. Nuk ka paraqitur autorizim prodhuesi në kundërshtim me kërkesat e pikës 2.3.2. të DST-së. 

5. Nuk ka paraqitur katalog prodhuesi në kundërshtim me kërkesat e pikës 2.3.3. të DST-së. 

6. Nuk ka paraqitur certifikatë ISO në kundërshtim me kërkesat e pikës 2.3.4. të DST-së. 

 

*  *  * 

 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë operatorin “SuperStar-WB” shpk me 

NUIS L22609401U, adresa: FIER, Lagjja "29 Nëntori", Rruga "Dervish Hekali", prane Gjykatës së 

Shkallës së Pare , se oferta e paraqitur me vlerë totale prej 11,987,530 (njëmbëdhjetë milion e 

nëntëqind e tetëdhjetë e shtatë mijë e pesëqind e tridhjetë)  lekë pa TVSH, është identifikuar si Oferte 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


