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POSTA SHQIPTARE SH.A 

DREJTORIA JURIDIKE 

 

 

Nr.______Prot.                                                           Tiranë, më ___/___/ 2022 

 

 

                                      FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT (PARAPRAK) 

 

Datë 21.11.2022 

 

Drejtuar: Operatori ekonomik “TOP-OIL” SH.A., me Nipt K16604717F. 

 

Me adresë: Unaza e Re, Banesë 4 Katëshe, Kati 1, 50 m pranë Astir, Kashar, Tiranë. 

 

Procedura e prokurimit:  “Procedurë e hapur e thjeshtuar”  

 

Numri i procedurës/referenca e Lotit: REF-46826-10-20-2022 

 

Përshkrimi i shkurtër i kontratës: “Blerje Vaj, Antifrize dhe Alkol për automjete ”, me fond 

limit 1,030,000 (një milion e tridhjetë mijë) lekë pa TVSH., malli do të dorëzohet për 35 (tridhjetë e 

pesë) ditë kalendarike nga data e nënshkrimit të kontratës. 

Publikimet e mëparshme (nëse aplikohet): Buletini i Njoftimeve Publike datë 24.10.2022, nr. 146 

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  

 oferta ekonomikisht më e favorshme bazua  

  

 

Me anë të kësaj, ju informojmë se Ofertuesit e mëposhtëm kanë marrë pjesë në këtë procedurë me 

këto vlera përkatëse të ofruara: 

1. Operatori ekonomik “Elba Oil 2015” SH.A., Nipt L52606201T me vlerë të ofertës 

ekonomike: 918,000 (nëntëqind  e tetëmbëdhjetë mijë) lekë pa TVSH; 

2. Operatori ekonomik “B&A 02” SH.A., me Nipt K21720007H me vlerë të ofertës ekonomike: 

943,750 (nëntëqind e dyzet e tre mijë e shtatëqind e pesëdhjetë) lekë pa TVSH. 

3. Operatori ekonomik “TOP-OIL” SH.A., Nipt K16604717F me vlerë të ofertës ekonomike: 

1,017,500 (Një milion e shtatëmbëdhjetë mijë e pesëqind) lekë pa TVSH 

 

Nga pjesëmarrësit janë skualifikuar Ofertuesit e mëposhtëm: 

 

1. Operatori ekonomik “Elba Oil 2015” SH.A  

              

Nga shqyrtimi i dokumentacionit tekniko ligjor të ofertës së paraqitur në tender rezulton që nuk 

përmbush plotësisht kriteret ligjore dhe teknike për kualifikim dhe konkretisht: 
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 Pika 2.3.3. ku Operatori Ekonomik duhet të paraqesë fletë analiza ose skeda teknike për 

vajrat e kërkuara nga një laborator i akredituar ose nga ISHTI ka mospërputhje si më poshtë: 

-Për artikullin Vaj SAE 5W40 në fleten e analizës të paraqitur nga operatori ekonomik është fletë 

analize e vitit 2021 dhe nuk përmbush kushtin ku fleta e analizave duhet te jetë brënda viti 2022. 

Për artikullin Vaj 20W40 në fletën e analizës të paraqitur nga operatori ekonomik është fletë analize 

e vitit 2020 dhe nuk përmbush kushtin ku fleta e analizave duhet të jëtë brënda vitit 2022. 

-Për artikullin Vaj SAE 10W40 në fleten e analizës të paraqitur nga operatori ekonomik ka 

mosperputhje të rezultateve të analizave me vlerat tipike të kërkuara në specifikimet teknike. 

-Për artikullin Vaj SAE 20W40 në fletën e analizës të paraqitur nga operatori ekonomik ka 

mospërputhje të rezultateve të analizave me vlerat tipike të kërkuara në specifikimet teknike.. 

-Për artikullin Vaj SAE 80W90 në fletën e analizës të paraqitur nga operatori ekonomik ka 

mospërputhje të rezultateve të analizave me vlerat tipike të kërkuara në specifikimet teknike. 

-Për artikullin Vaj SAE10 në fleten e analizës të paraqitur nga operatori ekonomik ka mosperputhje 

të rezultateve të analizave me vlerat tipike të kërkuara në specifikimet teknike. 

-Për artikujt Antfreeze dhe Alkol frenash operatori ekonomik nuk ka paraqitur fletë analizash 

laboratorike. 

 

2. Operatori ekonomik “B&A 02” SHPK  

                

Nga shqyrtimi i dokumentacionit tekniko ligjor të ofertës së paraqitur në tender rezulton që nuk 

përmbush plotësisht kriteret ligjore dhe teknike për kualifikim dhe konkretisht: 

 Pika 2.3.3. Operatori ekonomik duhet të paraqesë flete analiza ose skeda teknike për vajrat e 

kërkuara nga një laborator i akredituar ose nga ISHTI ka mospërputhje si më poshtë: 

-Për artikullin Antfreeze në fleten e analizës të paraqitur nga operatori ekonomik ka mosperputhje të 

rezultateve të analizave me vlerat tipike të kërkuara në specifikimet teknike. 

 Pika 2.3.1. Operatori Ekonomik duhet të paraqesë vertetim të përvojave të mëparshme të 

ngjashme, Operatori Ekonomik nuk ka parqitur asnjë dokumentacion i cili përmbush këtë kriter. 

 

 

*  *  * 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë se Operatori ekonomik “TOP-OIL” 

SH.A., me Nipt K16604717F me adresë: Unaza e Re, Banesë 4 Katëshe, Kati 1, 50 m pranë Astir, 

Kashar, Tiranë, se oferta e paraqitur, me një vlerë të totale prej 1,017,500 (Një milion e 

shtatëmbëdhjetë mijë e pesëqind) lekë pa TVSH, është identifikuar si fitues (paraprak) i procedurës 

së prokurimit. 

 

Me publikimin e këtij njoftimi, fillojnë afatet e ankimit sipas përcaktimeve në  nenin 110 të  Ligjit 

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

                                                      

 

                                                          TITULLARI  I  AUTORITETIT  KONTRAKTOR 

                                                       Ardit Demiri 
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