
 

 

 

 

 

REPUBLIKA E SHQIPERISE 

BASHKIA  KELCYRE 

   SHESHI  “MUSA FRATARI” KELCYRE – ALBANIA. Tel/Fax 08754175. E-mail:bashkiaekelcyres@yahoo.com 

 

 

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT 

20.05.2022 

 

Drejtuar:   Operatorit Ekonomik “AZ Distribution”shpk 

Adresa: Tirane Kashar KATUNDI I RI Superstrada Tirane-Durres, 

                  km 10, pike karburanti ne zonen kadastrale 2119, Nr.pasurie 

                 148/44 

 

 

Procedura e prokurimit/lotit: “Procedure e Hapur e thjeshtuar, Mallra” 

Numri i procedurës / referenca e Lotit: NR. REF 27209-04-29-2022 

Përshkrimi i shkurtër i kontratës: “Karburant për Automjete”  sasitë dhe kohëzgjatja e kontratës: 

deri më 31.12.2022 

Publikimet e mëparshme (nëse është rasti): Buletini i Njoftimeve Publike nr.56, datë 04.05.2022 

 

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  “AZ Distribution” shpk     L32204031E                 

Vlera  6,385,494.02 (gjashtëmilion e treqind e tetëdhjetë e pesëmijë e katërqind e nëntëdhjetë e 

katër presje zero dy)  lekë pa TVSH 



  

 

 

 

Nga pjesërmarrësit janë skualifikuar Ofertuesit e mëposhtëm: 

Nuk ka Operatore Ekonomike te skualifikuar. 

 

*  *  * 

 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë Operatorin Ekonomik ”AZ 

Distribution”shpk, se oferta e paraqitur me vlerë totale prej 6,385,494.02 (gjashtëmilion e treqind 

e tetëdhjetë e pesëmijë e katërqind e nëntëdhjetë e katër presje zero dy)  lekë pa TVSH , është 

identifikuar si Oferta e suksesshme. 

 

Referuar nenit 96 pika 2 germa (b), me publikimin e këtij njoftimi, nuk do të priten afatet e 

ankimimit duke qënë se pjesëmarrës ka qënë një ofertues I vetëm, I cili është kualifikuar dhe 

shpallur fitues. 

Rrjedhimisht, jeni I lutur të paraqisni pranë Autoritetit Kontraktor  Bashkia Këlcyrë, sigurimin e 

kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda  60 (gjashtëdhjetë) ditëve nga dita e 

marrjes/publikimit të këtij njoftimi.  

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

përfundimtar apo 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”. 

 

 

 

  

 

 


