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      FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT  

( PAS PROCESIT TË ANKIMIT) 

        

                                                                                                  Data,26.07.2022 

Për: “BOLENA.” sh.p.k   

                      

Seli/Zyra Qendrore: 

Vlorë, Lagjja 10 Korriku, Rruga Zenel Murra, Zona Kadastrale Nr.8602, Pasuria Nr.14/97-ND2 

Procedura e prokurimit: “BORDI KULLIMIT, Blerje KARBURANT” 

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-35492-07-05-2022 

 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: PROCEDURE E HAPUR E THJESHTUAR, MALLRA 

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri] 

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  çmimi më i ulët  oferta ekonomikisht më e favorshme  

 

Me anë të këtij Njoftimi ju informojmë se, në këtë procedurë kanë marrë pjesë Ofertuesit e mëposhtëm me 

këto vlera përkatëse të ofruara: 

 

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  

oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar ne kosto□ 

oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në çmim X 

 

Referuar nenit 45.2/1 te VKM Nr. 285, datë 19.5.2021, njoftimit Nr. 2060 Prot, datë 23.03.2022 dhe nenit 

2 te Aktit Normativ nr 8 date 25.03.2022 Për furnizimin me karburant, gazoil, benzol dhe karburant për 

ngrohje, në rastet kur oferta ekonomikisht më e favorshme bazohet në çmimin më të ulët, ky i fundit 

përllogaritet bazuar në:  

a) çmimin e bursës, lëvruar sipas kushtit CIF-Shqipëri, i cili dërgohet për publikim çdo javë nga Drejtoria 

e Përgjithshme e Doganave në Buletinin e Njoftimeve Publike;  

b) elementet fiskale;  



c) normën e fitimit të shprehur në vlerë absolute, e cila duhet të jetë e pandryshuar gjatë gjithë kohës së 

zbatimit të kontratës(brenda kufijve te miratuar ne nenin 2 të aktit normativ nr 8 date 25.03.2022). 

 

 

Emri i plotë i shoqërisë       numri i NIPT-it    

1. “BOLENA.” sh.p.k               J87416223M 

 

       Me ofertë ekonomike 5,403,230.00 (pesë million e katër qind e tre mijë e dy qind e tridhjetë) Lekë 

Pa TVSH. 

        (me numra dhe fjalë) 

 

Shënim: OE si më sipër ka paraqitur , normën e fitimit të shprehur në vlerë absolute lekë për litër)= 15 

(pesëmbëdhjete) lekë për litër, e shprehur në normë fitimi në vlerë absolute. 

* * * 

 

 

 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë “BOLENA.” sh.p.k se oferta e paraqitur me 

vlerë totale 5,403,230.00 (pesë million e katër qind e tre mijë e dy qind e tridhjetë) Lekë Pa TVSH/ totali 

i pikëve të marra [_____] është identifikuar si Oferta e suksesshme. 

 

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Ndërmarrja e Shërbimeve Publike, Bashkia Vlorë, Ish 

Parku Urban sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 30 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) dhe kontrata 

do t’i akordohet ofertuesit vijues në klasifikimin përfundimtar, oferta e të cilit është dorëzuar me një vlerë 

të përgjithshme prej [vlera përkatëse e shprehur në fjalë dhe shifra], siç parashikohet në nenin 83  të 

Ligjit nr. 162/2020 “Për prokurimin publik”.  

 

Ankesat: JO 

 

 

Titullari i Autoritetit Kontraktor 

Ing. Edi JORGJI 


