
 
REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

BASHKIA  SHKODËR 

NJËSIA E PROKURIMIT 

 

Nr._____ Prot                                                                              Shkodër, më  ____.____.2021 

 

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT 

 

[18.08.2021] 

 

Drejtuar: “Kastrati” shpk, NUIS J 61813529 P.Adresa:Lagja 14,Rruga “Tirana”,prane 

Gjykates se Apelit-Shkozet. 

Procedura e prokurimit/lotit: Procedure E Hapur 

 

Numri i procedurës / referenca e Lotit: REF-01879-07-28-2021 

Përshkrimi i shkurtër i kontratës:  

Objekti i kontratës /:”Blerje karburant për nevojat e Bashkisë dhe të Institucioneve 

të Varësise së Bashkise(Blerje e Përqendruar)” 

 

Fondi limit 16,969,100 (Gjashtembedhjetemilion e nenteqind e gjashtedhjete e nentemije 

e njeqind) leke pa tvsh. 

Kohëzgjatja e kontratës/marrëveshjes kuadër ose afati për zbatimin e saj: Nga nenshkrimi 

i kontrates deri me 31.12.2021 

Publikimet e mëparshme (nëse është rasti): Buletini i Njoftimeve Publike [02.08.2021] 

[117]  

 

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  

oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar ne kosto    

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”Kastrati”sh.p.k NUIS  J 61813529 P me administrator z.Shefit 

Kastrati me ofertën ekonomike me vlerë prej 16,853,741.28 (Gjashtembedhjetemilion e 

teteqind e pesedhjete e tremije e shtateqind e dyzet e nje pike njezet e tete) lekë pa tvsh 

 

Nga pjesërmarrësit nuk ka ofertues të skualifikuar.  

 



*  *  * 

 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë “”Kastrati”sh.p.k NUIS  J 

61813529 P me administrator z.Shefit Kastrati.Adresa:Lagja 14,Rruga “Tirana”,prane 

Gjykates se Apelit,Shkozet-Durres, se oferta e paraqitur prej  16,853,741.28 

(Gjashtembedhjetemilion e teteqind e pesedhjete e tremije e shtateqind e dyzet e nje pike 

njezet e tete) lekë pa tvsh është identifikuar si oferta e suksesshme 

 

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Bashkia Shkodër, Rr. 13 Dhjetori, Nr.1  

Shkodër sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 5(pese) 

ditëve nga dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi.  

 

Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose nuk dorëzon sigurimin e kontratës brenda 

afatit përfundimtar tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do të konfiskohet sigurimi i 

ofertës suaj siç parashikohet në nenin 83 të Ligjit nr. 162/2020 “Për prokurimin publik”.  

 

Sipas përcaktimeve në nenin 96,  pika 2,të  Ligjit Nr. 162/2020, datë 23.12.2020, “Për 

Prokurimin Publik´, në rastin e procedurave me një ofertues të vetëm, i cili është 

kualifikuar dhe shpallur fitues nuk zbatohet periudha e pritjes per nenshkrimin e 

kontrates. 

 

  

 

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR 

VOLTANA ADEMI 

 

 


