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 BASHKIA MAT  

KRYETARI 

 

Nr._______ Prot.                                                                                   Burrel, më ____.____.2022  

              

             
 

      FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORËVE EKONOMIKË TË 

SUKSESSHËM NË MARRËVESHJEN KUADËR 

  

Drejtuar: Operatorit Ekonomik: “RUÇI” Sh.p.k., me numër Nipt-i: K37509982G, me seli: 

Dibër, Burrel, BURREL, lagjja “Partizani”, Sheshi “Demokracia”, zona kadastrale 

nr.1326, nr. i pasurisë 3/6/ND. 

  

Proçedura e prokurimit: “E Hapur - Mallra”, prokurim elektronik – Marrëveshje Kuadër - me 

një operator ekonomik, ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara - me afat 24 muaj. 
 

Numri i referencës së proçedurës: REF-25019-04-13-2022 
 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Blerje Naftë Diesel (D1) dhe Benzinë pa plumb”, me fond 

limit/ Vlera e pritshme e kontratave që mund të lidhen gjatë gjithë periudhës së marrëveshjes 

kuadër: 25 358 313 (njëzet e pesë milion e treqind e pesëdhjetë e tetë mijë e treqind e trembëdhjetë) 

lekë pa TVSH, ndarë për vitin 2022 në vlerën: 12 733 313 (dymbëdhjetë milion e shtatëqind e 

tridhjetë e tre mijë e treqind e trembëdhjetë) lekë pa TVSH, nga grandi: 9 008 313 (nëntë milion 

e tetë mijë e treqind e trembëdhjetë) lekë pa TVSH, dhe nga të ardhurat: 3 725 000 (tre milion e 

shtatëqind e njëzet e pesë mijë) lekë pa TVSH, ndërsa për vitin 2023 në vlerën: 12 625 000 

(dymbëdhjetë milion e gjashtëqind e njëzet e pesë mijë) lekë pa TVSH, nga grandi: 10 741 666.7 

(dhjetë milion e shtatëqind e dyzet e një mijë e gjashtëqind e gjashtëdhjetë e gjashtë pikë shtatë) 

lekë pa TVSH, dhe nga të ardhurat: 1 883 333.3 (një milion e tetëqind e tetëdhjetë e tre mijë e 

treqind e tridhjetë e tre pikë tre) lekë pa TVSH, me afat realizimi: 24 (njëzet e katër) muaj. 

 

Publikime të mëparshme: nuk ka patur 
 

Buletini i Njoftimeve Publike: Nr. 50, datë 19 Prill 2022 
 

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  

 

oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në çmim X   

  

  Me anë të kësaj bëjmë me dije se, në këtë procedurë/ lot kanë marrë pjesë operatorët ekonomikë 

të mëposhtëm me vlerat përkatëse si më poshtë: 

 

1. Operatori Ekonomik: “RUÇI” Sh.p.k.,                            me numër Nipt-i: K37509982G.  
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Vlera e ofruar për normën e fitimit të shprehur në vlerë absolute për litër: 12 (dymbëdhjetë) 

lekë pa TVSH. 
 

Vlera e ofruar për sasinë e pritshme të kontratave që mund të lidhen gjatë periudhës së 

marrëveshjes kuadër: 25,358,313 (njëzet e pesë milion e treqind e pesëdhjetë e tetë mijë e 

treqind e trembëdhjetë) lekë pa TVSH. 

 

Nga pjesërmarrësit janë skualifikuar Ofertuesit e mëposhtëm: 

S’ka     

 

  * * * 
  

Duke iu referuar procedurës së mësipërme, ju informojmë se operatorët ekonomikë të mëposhtëm 

janë identifikuar si të suksesshëm: 

 

1. Operatori Ekonomik: “RUÇI” Sh.p.k.,                            me numër Nipt-i: K37509982G.  

   

Vlera e ofruar për normën e fitimit të shprehur në vlerë absolute për litër: 12 (dymbëdhjetë) 

lekë pa TVSH. 
 

Vlera e ofruar për sasinë e pritshme të kontratave që mund të lidhen gjatë periudhës së 

marrëveshjes kuadër: 25,358,313 (njëzet e pesë milion e treqind e pesëdhjetë e tetë mijë e 

treqind e trembëdhjetë) lekë pa TVSH. 

 

  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”. 

  

 

Titullari i Autoritetit Kontraktor 
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