
Shtojca 13     

  

[ Shtojcë për tu plotësuar nga Autoriteti Kontraktor] 

 

       

FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT  

 

         [13.02.2017] 

 

Për: [RESULI-ER sha Nr. NIPT- L12510413V] 

 

Procedura e prokurimit: 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: [“Furnizim me lende djegese te lengeta per perdorim termik civil 

dhe industrial (NAFTE), per DSHS Pogradec”, fondi limit pa TVSH : 1 666 666 leke, Ref U.P Nr. 7 

prot date 11.01.2017] 

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

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

 

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

1. A&T sha                                                               me nipt L32320008H 

     Emri i plotë i shoqërisë     numri i NIPT-it    

Vlera Marzh fitim i shprehur ne perqindje7.9 (shtatepiknente) % 

          (me numra dhe fjalë) 

 

2 KASTRATI sha,                                                 me nipt K21711502V 

Emri i plotë i shoqërisë     numri i NIPT-it    

Vlera Marzh fitimi i shprehur ne perqindje 15.4 (pesembedhjetepikkater) % 

 

3. ELVA 2001 sha                                                      me nipt K12809402J 

Emri i plotë i shoqërisë     numri i NIPT-it    

Vlera Marzh fitimi i shprehur ne perqindje 3.2 (trepikdy) % 

 

4. EURO PETROL ALBANIA sha                                me nipt K24010212N 

Emri i plotë i shoqërisë     numri i NIPT-it    

Vlera Marzh fitimi i shprehur ne perqindje 6 (gjashte) % 

 

5. MEROLLI OIL sha                                                me nipt K04005080H 

Emri i plotë i shoqërisë     numri i NIPT-it    

Vlera Marzh fitimi i shprehur ne perqindje 5.79 (pesepikshtatedhjetenente)% 



 

6 A.L.F shpk                                                               me nipt J84015104A 

Emri i plotë i shoqërisë     numri i NIPT-it    

Vlera Marzh fitimi i shprehur ne perqindje 5.89 (pesepiktetedhjetenente)% 

 

7. RESULI-ER                                                            me nipt L12510413V 

Emri i plotë i shoqërisë     numri i NIPT-it    

Vlera Marzh fitimi i shprehur ne perqindje 2.5 (dypikpese) % 

 

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm: 

Nuk ka operatore te skualifikiuar 

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

* * * 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë [RESULI –ER sha, me Nr. NIPT_ 

L12510413V, Fier] se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej [Marzhi i fitimit i 

shprehur ne perqindje 2.5(dypikpese) % ]/pikët totale të marra  [_____]është identifikuar si oferta 

e suksesshme. 

 

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë [Drejtorise se Sherbimit Spitalor Pogradec] 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 tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, kontrata do t’i 

akordohet ofertuesit vijues në klasifikimin përfundimtar, oferta e të cilit është dorëzuar me një 

vlerë të përgjithshme prej [Marzh fitimi te shprehur ne perqindje prej3.2 (trepikdy) % ], siç 

parashikohet në nenin 58 të Ligjit nr.9643 datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar. 

 

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 03.02.2017 

 

Ankesa: ka ose jo JO 

(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë ___________________________ 

 

[Drejtuesi i autoritetit kontraktor] 

Gentian Çala 

 


