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Nr_______Prot                                                                                               Kukes me,____.____.2023 

 

[Shtojcë  për tu plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor] 

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT (PARAPRAK) 

[17.02.2023] 

Drejtuar: [ KASTRATI SHPK, Durres  Lagja 14, Rruga Tirana, Prane Gjykates se Apelit, Shkoze,] 

Procedura e prokurimit/lotit:       Proçedure e Hapur 

Numri i procedurës / referenca e Lotit: Përshkrimi i shkurtër i kontratës:REF-56811-01-24-2023 [Blerje 

karburanti,156516(sasia e pritshme ,nga momenti i nenshkrimit te kontrates deri ne ezaurimin e plote te 

sasise se prokuruar, ne baze te fondit limit,] 

Publikimet e mëparshme (nëse është rasti): Buletini i Njoftimeve Publike [30.01.2023] [10]  

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.KASTRATI SHPK                              J61813529P 

   Emri i plotë i shoqërisë                                     Numri i NIPT-t   

Vlera: 21.000.000(Njezet e njemilion)Lek Pa Tvsh 

  (e shprehur në shifra dhe fjalë) 

2.UFO CENGU SHPK                            L18328201N 

Emri i plotë i shoqërisë                        Numri i NIPT-it   

Vlera:13.89(trembedhjete pike tetedhjete e nente,norma e fitimit) Leke Pa Tvsh 

(e shprehur në shifra dhe fjalë) 
 

Nga pjesëmarrësit janë skualifikuar Ofertuesit e mëposhtëm: 

1.UFO CENGU SHPK                            L18328201N 

Emri i plotë i shoqërisë                        Numri i NIPT-it   

Vlera:13.89(trembedhjete pike tetedhjete e nente,norma e fitimit) Leke Pa Tvsh 

(e shprehur në shifra dhe fjalë) 

Per arsyet e meposhtme: 

a.OE nuk disponon autorizimin per tregtim te lendeve djegese(gazoil) me pakice, pasi ky dokument ka 

kaluar afatin e skadences dhe nuk eshte i rinovuar afati. 

b.OE nuk ploteson piken Nr.5 te DST  

c.OE nuk ploteson piken Nr.6 te DST,pasi nuk ka paraqitur dokument per verifikimin  nese e ploteson 

kriterein e vendosur nga AK. 
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*  *  * 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë [KASTRATI SHPK, Durres  Lagja 14, 

Rruga Tirana, Prane Gjykates se Apelit, Shkoze], se oferta e paraqitur me vlerë totale prej 21.000.000 

[njezet e njemilion] /Lek Pa Tvsh, totali i pikëve të marra [_____] është identifikuar si fitues (paraprak) i 

procedurës së prokurimit. 

Me publikimin e këtij njoftimi, fillojnë afatet e ankimit sipas përcaktimeve në nenin 110 të Ligjit Nr. 

162/2020, datë 23.12.2020 “Për Prokurimin Publik”. 

 

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR /OSE PERSONI I 
AUTORIZUAR PREJ TIJ 

________________________ 

Granit GJANA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


