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                                         REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

                     BASHKIA PUKË 
Sektori Prokurimeve Publike dhe Juridik – 

 

Nr.            Prot.                                                                                               DATA 16.06.2022 

 
Shtojca 10 

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT 

[16.06.2022] 

 

Drejtuar: EUROPETROL DURRES ALBANIA me adrese Tirane, Njesia Bashkiake nr.2, 

Bulevardi Zhan D'ark, pallati 5, shkalla1, aparatamenti. 

 

Procedura e prokurimit/lotit: E hapur e Thjeshtuar Mallra 

Objekti Furnizim me karburant Gazoil (10 ppm ULSD) për nevojat e Bashkisë Puke dhe Njësitë 

Administrative të saj viti 2022 

Numri i procedurës / referenca e Lotit: REF -28817-05-12-2022 

 Përshkrimi i shkurtër i kontratës: Furnizim me karburant Gazoil (10 ppm ULSD) për nevojat e 

Bashkisë Puke dhe Njësitë Administrative të saj viti 2022 afersisht 21607 liter e parashikuar per 

nje afat deri me 31.12.202] 

Publikimet e mëparshme : Buletini i Njoftimeve Publike [16.05.2022] [63]  

 

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  

 

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. Op.Ekonomik  “EUROPETROL DURRES ALBANIA”        me nr.nipti : K24010212N        

 

Vlera ofertes  3,997,295 (Tremilion e nenteqinde e nentedhjete e shtatemije e dyqinde e 

nentedhjete e pese) leke pa tvsh, dhe me çmim per liter 185.00 (Njeqinde e tetedhjete e pese) 

leke pa tvsh .Fitimi ne vlere absolute 11.00 leke/liter 

 

2. Op.Ekonomik  “KASTRATI”                                                      me nr.nipti: J61813529P        

Vlera ofertes 4,177,250 (Katermilion e njeqinde e shtatedhjete e shtatemije e dyqinde e 

pesedhjete) leke pa tvsh, dhe me çmim per liter 188.52 (Njeqinde e tetedhjete e tete pike 

pesedhjete  e dy ) leke pa tvsh .Fitimi ne vlere absolute 14.9 leke/liter 
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Nga pjesërmarrësit janë skualifikuar Ofertuesit e mëposhtëm: 

SKA   

*  *  * 

 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë [“EUROPETROL DURRES 

ALBANIA” me adrese Tirane,Njesia Bashkiake nr.2,Bulevardi Zhan D'ark,pallati 

5,shkalla1,aparatamenti1 ], se oferta e paraqitur me vlerë totale prej 3,997,295 (Tremilion e 

nenteqinde e nentedhjete e shtatemije e dyqinde e nentedhjete e pese) leke pa tvsh, dhe me 

çmim per liter 185.00 (Njeqinde e tetedhjete e pese) 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´. 

 

 
 

                           TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR 

                         Gjon GJONAJ 
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