
 

BASHKIA DIBËR 

SEKTORI I PROKURIMEVE PUBLIKE 

Nr._______.prot                                                                                     Peshkopi, më: ___.03.2023 

 

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT 1 

(PAS PROCESIT TË ANKIMIT) 

 

Drejtuar: OE DODA-R me nr Nipti J97005705B  Adresa: Diber Tomin PILAFE Lagjja "Kuben", Rruga 

"Peshkopi-Muhurr", Lokal + Hotel me numër pasurie Nr.175/33-1, zona kadastrale Nr.2958. Diber Tomin 

PILAFE Pikë shitje karburanti në vendin e quajtur kryqëzimi," Kuben",  

 

Procedura e prokurimit:Procedure e hapur /Marreveshje kuader. 

 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: Blerje karburant per levizjen e mjeteve  me  nr .REF-59214-02-15-

2023    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike  

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:   

Njoftojme se, kane qenë pjesëmarrës në procedurë këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara: 

Nipti: J97005705B  Emri i Subjektit: DODA NDERTIM  Objekti i Aktivitetit: Objekti i 

veprimtarisë do të jetë:  a) Në fushën e ndërtimit në kategoritë e mëposhtme: Punime gërmimi në tokë, 

ndërtime civile dhe industrial. Rikonstruksion dhe mirëmbajtje godinash civile e industriale, veshje 

fasadash. Rrugë, autostrada, mbikalime, hek... I cili ka paraqitur oferten ekonomike 15.828.880 

(Pesembedhjete milion e teteqind e njezete e tete mije e teteqind e tetedhjete) lekë pa TVSH  dhe  

vlere absolute  fitimi   9.9 leke/liter.    

 

Nipti: K24010212N Emri i Subjektit: EUROPETROL DURRES ALBANIA Objekti i 

Aktivitetit: Perpunimi,transporti dhe tregtimi me shumice i naftes bruto dhe i nenprodukteve te 

saj.Krijimin,shfrytezimin e depove te karburanteve te zoteruara teresisht ose te marra me kontrate nga 

Shoqeria.Blerjen ose marrjen me kontrate e perdorimin nga shoqer... I cili ka paraqitur oferten 

ekonomike 15.183.000 (Pesembedhjete milion e njeqind e tetedhjete e tre mije ) lekë pa TVSH  dhe  

vlere absolute  fitimi   10.94  leke/liter. 

 

                                                           
1 Ky Formular eshte i aplikueshëm nëse ka Ankime 



 

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm: 
 

 

Nipti: K24010212N Emri i Subjektit: EUROPETROL DURRES ALBANIA Objekti i 

Aktivitetit: Perpunimi,transporti dhe tregtimi me shumice i naftes bruto dhe i nenprodukteve te 

saj.Krijimin,shfrytezimin e depove te karburanteve te zoteruara teresisht ose te marra me kontrate nga 

Shoqeria.Blerjen ose marrjen me kontrate e perdorimin nga shoqer... I cili ka paraqitur oferten 

ekonomike 15.183.000 (Pesembedhjete milion e njeqind e tetedhjete e tre mije ) lekë pa TVSH  dhe  

vlere absolute  fitimi   10.94  leke/liter.  

1. Duke u bazuar ne shtojcen nr 7 pika 2.3.2 Kapaciteti teknik  : 

 

 Operatori ekonomik duhet të ketë të paktën 1 pikë të tregëtimit të karburantit 

brenda territorit të Bashkisë Diber e pasqyruar kjo tek të dhënat në QKR dhe e 

pasqyruar me Niptet (Adresat) Sekondare, shoqëruar me Cerftifikate Pronësie 

ose Kontratë Qiraje 

 

 Operatori ekonomik nuk e disponon nje pike tregetimi te karburantit brenda 

territorit te Bashkise Diber tek te dhenat e QKR, por disponon  vetem nje 

kontrate qeraje me OE Skenderi G. 

 

 Kontrata e qerase me nr. repertori 1475 dhe nr. koleksioni 413 te dates 

04/11/2020  ku qeramarres eshte Skenderi G me nipt K04004205V ne nenin 

5  “Garancite te drejtat dhe detyrimet e qeramarresit ” citon qe  Qeramarresi 

nuk ka te drejte te jape objektin e cilesuar, plotesisht ose pjeserisht me qera 

kundrejt te treteve pa marre me pare pelqimin e qeradhenesit. 
Ne kete rast OE Skenderi G nuk ka marre me pare pelqimin e qeradhenesit  per 

qeradhenien ndaj te treteve per piken e tregtimit te karburantit. 

 

2. Shtojca 8 nuk eshte plotesuar sipas Dokumentave Standarte te Tenderit 

 

 

 
Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë  se  opertori ekonomik  DODA-R ,  me 

Adrese Diber Tomin PILAFE Lagjja "Kuben", Rruga "Peshkopi-Muhurr", Lokal + Hotel me numër 

pasurie Nr.175/33-1, zona kadastrale Nr.2958. Diber Tomin PILAFE Pikë shitje karburanti në vendin e 

quajtur kryqëzimi," Kuben" , se ka paraqitur oferten ekonomike  me vlerë totale prej 15.828.880 

(Pesembedhjete milion e teteqind e njezete e tete mije e teteqind e tetedhjete) lekë pa TVSH  dhe  

vlere absolute  fitimi   9.9 leke/liter , totali i pikëve të marra [_____] është identifikuar si Oferta e 

suksesshme. 

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë [Autoritetit Kontraktore Bashkia Diber, me adrese: Bulevardi 

Elez Isufi,Peshkopi] 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 [vlera përkatëse e shprehur në fjalë dhe shifra], 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)___________________ 

 

Ankesa pas Njoftimit të Anullimit të procedurës: 

  

PO    JO 

 

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

 

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR 

Rahim SPAHIU 

PERSONI I AUTORIZUAR 

ZV/KRYETARI 

Ruzhdi DEDA 


