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R E P U B L I K A     E    SH Q I P Ë R I S Ë 
SHOQËRIA RAJONALE UJËSJELLËS KANALIZIME  DURRËS  SH.A. 

DEPARTAMENTI I SHERBIMEVE MBESHTETESE 

DREJTORIA E PROKURIMEVE 

 

Data 23.01.2023 

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT  

 

(NË PËRFUNDIM TË AFATEVE TË ANKIMIT) 

 

Drejtuar: KASTRATI SH.P.K Nipt J61813529P Adresë: Durres Durres Lagja 14, Rruga Tirana, Prane 

Gjykates se Apelit, Shkozet 

Procedura e prokurimit/lotit: E hapur mbi kufirin e larte monetar - Marrëveshje kuadër me një operator 

ekonomik ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara- mallra. 

Numri i procedurës / referenca e Lotit: REF-53499-12-14-2022 

 Përshkrimi i shkurtër i kontratës: 

Objekti: “Blerje karburanti per nevojat e UKD sha” 

Fondi limit: 130,000,000.00 (Njëqind e tridhjetë milion) Lekë pa TVSH. 

Vlera e fondit Limit ne monedhen nderkombetare Euro sipas kursit te Bankes se Shqiperise eshte  

1,132,206.93 (Një milion e njëqind e tridhjetë e dy mijë e dyqind e gjashtë presje nëntëdhjetë e tre 

)Euro  pa TVSH 

Burimi i të ardhurave: Financim UKD sh.a 

Kohëzgjatja e kontratës: 24 muaj nga dita e nesërme pas  nënshkrimit  të marrëveshjes kuadër. 

Publikimet e mëparshme (JO): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]  

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  

 

oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në çmim X   

Me anë të kësaj ju informojmë se Ofertuesi i mëposhtëm ka marrë pjesë në këtë procedurë me këtë vlerë 

përkatëse të ofruar: 

                   1.  KASTRATI SH.P.K                                                               Nipt J61813529P 

 130,000,000.00 (Njëqind e tridhjetë milion) Lekë pa TVSH. 

 Marzhi i fitimit i shprehur në vlerë pa tvsh : 20 lekë/litër  
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OPERATORË EKONOMIK TË SKUALIFIKUAR NUK KA.  

 

*  *  * 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë KASTRATI SH.P.K Nipt J61813529P 

Adresë: Durres Durres Lagja 14, Rruga Tirana, Prane Gjykates se Apelit, Shkozet se, oferta e 

paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej Marzhi i fitimit i shprehur në vlerë pa tvsh : 20 lekë/litër 

është identifikuar si oferta e suksesshme. 

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Shoqërisë Rajonale Ujësjellës Kanalizime Durrës sha 

M22031502M  sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 5 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 2,600,000.00 (Dy milion e gjashtëqind mijë) Lekë, siç parashikohet në nenin 83 të Ligjit nr. 162/2020 

“Për prokurimin publik”.  

 

Ankesa pas Njoftimit te Fituesit (Paraprak) 

 

PO    JO X     

 

Nëse Po (vendimi përfundimtar për trajtimin e ankesës/ave nr. datë) PROCEDURE ME 1 OPERATOR 

EKONOMIK , NUK PRITEN AFATE ANKIMI . 

 

Ankesa pas Njoftimit të Anullimit të procedurës: 

  

PO    JO 

 

Nëse Po (vendimi përfundimtar për trajtimin e ankesës/ave nr. datë)___________________ 

 

 

 

                                    TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR 

                                                               Z.Spartak Kovaçi  

                                                      PERSON I AUTORIZUAR  

                                                                Z.Kasem Bejko  


