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     SHOQËRIA “ALBPETROL” SH.A. 

 

Nr. ______ Prot.                               Patos, më 06.12.2022 

 

ALBPETROL SHA PATOS  

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT (PARAPRAK) 

Data 06.12.2022 

Nga: “Albpetrol” sha – Patos 

Drejtuar: OE, "USAlb & Co" shpk me NUIS M22723401C, me adresë: Fier, Patos, Lagjja "1 

Maji", Rruga "Unaza e Re", Zona Kadastrale 2890, Nr i Pasurise 21/24, Vol 14, Fq 85. 

 

Procedura e prokurimit/lotit: Procedurë e hapur me mallra 

Numri i procedurës / referenca e Lotit: REF-48683-11-04-2022  

Përshkrimi i shkurtër i kontratës: “Blerje purteka (16 mm, 22 mm dhe 25mm)” 

Kohëzgjatja e kontratës është 90 ditë  nga data e lidhjes së kontratës. 

Buletini i Njoftimeve Publike: Nr. 156 datë 14 Nëntor 2022 

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 “NGRACAN 1934” shpk me NUIS J87602809S, me vlerë oferte në 

total 16,603,515 lekë (pa TVSH). 

2. Operatori Ekonomik “USAlb & Co” shpk me NUIS M22723401C, me vlerë oferte në total 

17,319,100 lekë (pa TVSH). 

 

*  *  * 

Nga pjesëmarrësit është skualifikuar ofertuesi i mëposhtëm: 

 

• Operatori ekonomik “NGRACAN 1934” shpk me NUIS J87602809S për arsyet e 

mëposhtme: 

- OE nuk plotëson kërkesat e Shtojcës 5, “Formulari I Specifikimeve Teknike” të DST-së. 

Në specifikimet teknike të paraqitura shumë nga parametrat kryesorë të purtekave nuk 
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plotësohen ose mungojnë. Nga shqyrtimi i katalogut të paraqitur konstatohet se nuk 

plotësohen të dhënat për: 

 Përbërjen kimike  

 Të dhënat mekanike  

Për të dhënat fizike dhe konstruktive të purtekave 16 mm(5/8”), 22 mm(7/8:0, dhe 25 

mm(1”), në skedën teknike të paraqitur nga OE mungojnë të dhënat për zërat e kërkuar: 

 Gjatësia e purtekës 

 Hapi i fletës në kokën e purtekave 

 Lartësia e pjesës së filetuar 

 Kuadrati ku shtrëngohet purteka 

 Pikëmbështetja në qafën e purtekës 

 

*  *  * 

 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë OE, “USAlb & Co” shpk me NUIS 

M22723401C, me adresë: Fier, Patos, Lagjja "1 Maji", Rruga "Unaza e Re", Zona Kadastrale 

2890, Nr i Pasurise 21/24, Vol 14, Fq 85, se oferta e paraqitur me vlerë totale prej 17,319,100 

(shtatëmbëdhjetë milion e treqind e nëntëmbëdhjetë mijë e njëqind) lekë pa TVSH, është 

identifikuar si Ofertë e suksesshme. 

  

*  *  * 

 

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 

 

Eltar DEDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


