
   FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT 

 

  UJESJELLES-KANALIZIME SH.A- SARANDE 

 

               Sarande, me 27.07.2022 

 

FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT  

 

   

 

Për  :   Shoqerine “KASTRATI” Sh.P.K   NIPT  J61813529P 

 

Procedura e prokurimit : E hapur e thjeshtuar 

 

Numri i references se procedures  : REF-36053-07-12-2022 

 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: : “Blerje karburanti per nevoja te Shoqerise” 

 

Fondi  limit :  6 000 000(gjashtëmilion) Lekë pa tvsh 

 

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  

 

oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në çmim X   

 

Publikime të mëparshme : Buletini i Njoftimeve Publike  nr. 98,  date 18 Korrik 2022 

 

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

mëposhtëm me këto vlera përkatëse të ofruara: 

Kane konkuruar 2 operator ekonomike, te cilet  kane dorezuar ofertat ekonomike si me 

poshte: 

 

 

 

1. BOE “A@T” sh.a NIPT  L32320008H  & “2A2F-L-OIL” shpk  NIPT  L41915013M  me 

oferte 0 (leke cmim per njesi pa TVSH) sipas formularit te ofertes.  

 

2. “KASTRATI” shpk  NIPT J61813529P  me oferte  6 000 000(gjashtemilion) leke pa tvsh  

 

 

 

Nisur nga sa me siper u shqyrtua dokumentacioni per te 2 ( dy ) Operatoret Ekonomik. 

 



1= BOE “A@T” sh.a NIPT  L32320008H  & “2A2F-L-OIL” shpk  NIPT  L41915013M   

 

Kriteret e Vecanta te Kualifikimit 

 

 

Nisur nga dokumentacioni i paraqitur nga BOE “A@T” sh.a Nipt L 32320008H & “ 2A2F-L-OIL” 

shpk rezulton se: 

 

  

1.Ne Piken 2.3.5 te DST eshte kerkuar : 

2.3.5 Operatori ekonomik duhet të jetë i pajisur me leje tregtimi me pakicë të lëndëve djegëse 

leshuar nga Autoriteti Vendor(Bashkia Sarande) ose Licencë për tregëtimin me shumice të 

karburanteve, gazit të lëngshëm naftës për automjete,vajrave lubrifikant, leshuar nga ministria 

perkatese 

Ne rastet kur; Operatori Ekonomik, do te kete nje marreveshje bashkepunimi me nje 

operator tjeter, i cili ka (disponon) nje stacion tregetimi me pakice ne territorin e percaktuar me 

siper(ne piken 2.3.2), ky operator do te paraqese per subjektin e dyte; 

a) Kontrate bashkepunimi para noterit te vlefshme midis paleve te marreveshjes. 

b) Ekstrakt QKB te shoqerise se dyte ku te jete e percaktuar adresa e sakte  

c) Vertetim nga Drejtoria Rajonale Tatimore per shoqerine e dyte  ku te rezultoje pa 

detyrime te taksave. 

d) Vertetim nga njesia administrative vendore per shlyerjen e detyrimeve te taksave 

vendore, per vitin 2022,  per shoqerine e dyte. 

e) Leje tregetimi me pakicë të lëndëve djegëse leshuar nga Autoriteti Vendor(Bashkia 

Sarande) 

Shenim: Ne rastet kur nje operator i tregetimit me shumice, do te bashkepunoje me nje 

operator te tregetimit me pakice, secili, do te paraqese lejen e tregetimit perkatese; ne rastin  kur 

te dy operatoret do te jene operatore tregetimi me pakice, ata perseri do te paraqesin lejet e 

tregetimit me pakice, leshuar nga autoritetet vendore perkatese. 

 

 

Operatori Ekonomik “A@T” sh.a me Nipt L 32320008H ka depozituar nje marreveshje 

bashkepunimi me “2A2F-L-OIL” shpk  Nipt. L 41915013 M, ku ky i fundit disponon nje 

stacion tregetimi me pakice ne territorin e Bashkise Sarande sic eshte kerkuar ne piken 2.3.2 

te DST. 

 

Referuar DST, Operatori Ekonomik “A@T” sh.a Nipt L 32320008H duhet te paraqese per 

subjektin e  dyte  “ 2A2F-L-OIL” shpk  Nipt. L 41915013 M,  leje tregetimi me pakicë të lëndëve 

djegëse leshuar nga Autoriteti Vendor(Bashkia Sarande).  Rezulton se kjo leje mungon ne 

dokumentacionin e dorezuar. 

 

2.Ne DST eshte kerkuar : 

 

4.3 Kriteret e përzgjedhjes së fituesit: 

 

A)  Oferta ekonomikisht më e favorshme, bazuar në kosto   



Sipas rëndësisë:   

çmimi      pikët  

_______     pikët  

_______    pikët  

_______    pikët  

Autoriteti Kontraktor duhet të specifikojë pikët për secilin kriter të përcaktuar të vlerësimit. 

 

OSE 

B) oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në çmim    X  

(Ofertuesi duhet te paraqes cmimin per njesi (leke/liter) dhe jo thjesht marzhin e fitimit) 

 

 

Ne formularin e ofertes te paraqitur nga BOE “A@T” sh.a NIPT  L32320008H  & “2A2F-

L-OIL” shpk  NIPT  L41915013M , rezulton se nuk eshte ofertuar me cmimin per njesi 

(leke/liter), por me  marzhin e fitimit, ne kundershtim me kete kriter te percaktuar ne DST 

 

 

 

Nga sa me siper dhe ne mbeshtetje te Ligjit te Prokurimit Publik Nr. 162, datë 23.12.2020 dhe 

Nenit 92,  KVO-ja konkludon se, oferta e operatorit ekonomik  BOE “A@T” sh.a Nipt L 

32320008H & “ 2A2F-L-OIL” shpk  Nipt. L 41915013 M,  nuk eshte e suksesshme, pasi nuk i 

permbush te gjitha kriteret dhe kërkesat sipas DST-se te hartuar nga AK. 

 

 

Duke u nisur nga sa me siper renditja  eshte si me poshte: 

 

 

    1.“ KASTRATI “ shpk  Nipt J 61813529 P            Kualifikuar 

 

2.BOE “A@T” sh.a Nipt L 32320008H & “ 2A2F-L-OIL”  

       Nipt. L 41915013 M                                                                           S’Kualifikuar 

 

 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë :   

 

Shoqerine “KASTRATI” Sh.P.K,  NIPT  J61813529P,  me adresë : Durres, Lagja 14, Rruga 

Tirana, Prane Gjykates se Apelit, Shkozet 

se oferta e paraqitur, me vlere  6 000 000(gjashtemilion) leke pa tvsh  

 

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´. 


