R E P U B L I K A E SH Q I P Ë R I S Ë
BASHKIA DURRËS
NDËRMARRJA SHËRBIMEVE KOMUNALE DURRËS

Nr._______ Prot

Durrës, më ___/___/2021

LËNDA :

Njoftim Fituesi per Lotin 1- Nafte < 10 ppm

NGA :

NDËRMARRJA SHËRBIMEVE KOMUNALE DURRËS

PËR :
KASTRATI shpk, ( NIPTI J61813529P) , me adrese : Lagja 14, Prane Gjykates se
Apelit Durres, me administrator z. Shefit Kastrati.
Proçedura e prokurimit: Marreveshje Kuader
Nr.references se procedures/lotit :

REF-87288-02-16-2021

Lotit I Nafte 10 ppm ULSD:

REF-87293-02-16-2021

Lotit II Benzine Premium Unl 10 ppm:

REF-87296-02-16-2021

Objekti : Blerje Karburante për Bashkinë Durrës dhe institucionet në varësi të saj
Përshkrim i shkurtër i kontratës:
Fondi limit: 110.356.566 (njeqind e dhjete milion e treqind e pesedhjete e gjashte mije e peseqind

e gjashtedhjete e gjashte) leke pa tvsh e ndarë në 2(dy) lote si më poshtë:

Adresa: Lagja 4, Rruga Egnatia, tel: +355 52 222-92, e-mail: nshk_durres@hotmail.com

1) Loti I Nafte 10 ppm ULSD me vlere: 109.199.733 (njeqind e nente milion e njeqind e
nentedhjete e nente mije e shtateqind e tridhjete e tre) leke pa tvsh
2) Loti II Benzine Premium Unl 10 ppm me vlere: 1.156.833 ( nje milion e njeqind e pesedhjete
e gjashte mije e teteqind e tridhjete e tre) leke pa tvsh
Sasia e mallit do te jete sipas DST

Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin: Kohëzgjatja nga nënshkrimi i kontratës deri në 12
muaj.
Data e zhvillimit të proçedurës së prokurimit : 18.03.2021 ORA 11.00
Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [22.02.2021] [Numri 26]
ka dalë njoftimi i kontratës së këtij tenderi.
Kriteret e përzgjedhjes së fituesit: çmimi më i ulët

oferta ekonomikisht më e favorshme

Njoftojmë se, ka qenë pjesemarrës në proçedurë keto ofertues me vlerat përkatese të ofruara:
1. Emri i plotë i shoqerisë : KASTRATI shpk
Numri i NIPT-it

J61813529P

Marzhi i Fitimit Ne % (me numra dhe fjalë) 16,4 % (gjashtembedhjete pik kater),
KVO-ja ben llogaritjen per te pare sa eshte marzhi i fitimit i shprehur ne vlere apsolute dhe nga
llogaritja del se ky operator ekonomik e ka marzhin e fitimit te shprehur ne vlere apsolute 19,141
leke/liter.
Janë s’kualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

Nuk ka OE te skualifikuar
Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë Kastrati shpk ( NIPTI J61813529P) ,
me adrese : Lagja 14, Prane Gjykates se Apelit Durres se oferta e paraqitur, me një vlerë të
përgjithshme e shprehur ne marzh fitimi ne perqindje 16,4 % (gjashtembedhjete pik kater), e
shprehur ne vlere apsolute 19,141 leke është identifikuar si oferta e suksesshme.

Adresa: Lagja 4, Rruga Egnatia, tel: +355 52 222-92, e-mail: nshk_durres@hotmail.com

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë [Ndërmarrjes Shërbimeve Komunale Durrës lagja 4
Rruga Egnatia sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, por jo më vonë se
60 (gjashtëdhjetë) ditë nga dita e marrjes/publikimit së këtij njoftimi.
Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do të konfiskohet
sigurimi i ofertës suaj (nëse është kërkuar) dhe kontrata do t’i akordohet ofertuesit vijues në
klasifikimin përfundimtar, oferta e të cilit është dorëzuar me një vlerë të përgjithshme prej [-], siç
parashikohet në nenin 58 të Ligjit nr.9643 datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar.

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 19.03.2021
Ankesa: ka ose jo
NUK KA PATUR
(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë ___________________________

TITULLARI ORGANIT QËNDROR BLERËS

Shpëtim HIDRI

Adresa: Lagja 4, Rruga Egnatia, tel: +355 52 222-92, e-mail: nshk_durres@hotmail.com

