BASHKIA GJIROKASTËR

Nr ________Prot

Gjirokastër më ___.___.2022
FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT

Data. 05.01.2022
Për: TOP-OIL shpk me adrese Diber Peshkopi
Procedura e prokurimit: Procedurë e hapur e thjeshtuar, mallra
Numri i referencës së procedurës: REF-10900-11-09-2021
Përshkrim i shkurtër i kontratës: Blerje vaj dhe alkool për mjetet
Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike 163 date 15.11.2021
Kriteret e përzgjedhjes së fituesit: çmimi më i ulët x
Njoftojmë se, kanë qënë pjesëmarrës në procedurë këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara:
1.OE B&A-02 shpkme nipt K21720007H.Vlera e ofruar e ofertes eshte 759 160 leke pa tvsh.
2.OE EXIMOIL shpk me nipt K91715006E.Vlera e ofruar e ofertes eshte 765 100 leke pa
tvsh.
3.OE ELBA-OIL sha 2015 me nipt L52606201T. Vlera e ofruar e ofertes eshte 828 700 leke
pa tvsh.
4.OE TOP-OIL shpk me nipt K16604717F. Vlera e ofruar e ofertes eshte 691 240 leke pa
tvsh.

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:
1. OE ELBA-OIL sha 2015 me nipt L52606201T
Përkatesisht për arsyet e mëposhtme:
1. OE ELBA-OIL sha 2015 me nipt L52606201T. Vlera e ofruar e ofertes eshte 828 700
leke pa tvsh.Nga shqyrtimi dhe kontrolli i dokumenteve administrative-ligjor, teknikeekonomike e financiare te paraqitura rezultoi se ky operator ekonomik nuk permbushte
kriteret e vendosura ne DST si me poshte:




Formulari I vetdeklarimit shtojca 8 ka mosperputhje mes emrit te OE qe konkuron qe eshte
ELBA-OIL 2015 sha dhe emrit qe deklaron ne shtojce qe eshte OIL-2015 Sha
Mungon fatura per punen e ngjashme te ngarkuar ne SPE.Ky OE SKUALIFIKOHET

***
Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë “TOP-OIL shpk me adrese Diber
Peshkopi”, se oferta e paraqitur me vlerë totale prej 691,240 (gjashteqind e nentedhjete e nje mije e

dyqind e dyzete) leke pa tvsh / totali i pikëve të marra [_____] është identifikuar si Oferta 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´.

ZYRTARI I AUTORIZUAR I AUTORITETIT KONTRAKTOR
Nertil Nebiaj

