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 POSTA SHQIPTARE SH.A 

 

 

Nr.______Prot                                                                 Tiranë, më ___/___/ 2021 

 
 

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT  

 

  Data: 19.02.2021 

 

Për: Operatorin ekonomik “Kappa-Oil” Sh.P.K me NIPT J91402501L, 

Adresa: Rr. “Asti Nushi”, Lagjia 14 Durrës  

 
* * * 

Procedura e prokurimit: Referuar Urdhërit të Prokurimit Nr. 39 datë 30.12.2020 me objekt: Loti i I-

rë: “Blerje vaj, antifrize, graso dhe alkol për automjete”, me fond limit total 7.981.600 (shtatë milion 

e nëntëqind e tetëdhjetë e një mijë e gjashtëqind) Lekë pa T.V.SH., vënë në dispozicion nga të ardhurat 

e vetë Shoqerisë “Posta Shqiptare” sh.a. Procedurë e hapur në mënyrë elektronike, e cila u zhvillua më 

datë 25.01.2021, ora 10.00. [Referenca e dosjes nga autoriteti kontraktor]   

 

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-83558-12-31-2020 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Loti i I-rë: “Blerje vaj, antifrize, graso dhe alkol për 

automjete”. 

Fondi Limit: 2.510.000 (dy milion e pesëqind e dhjetë mijë) Lekë pa T.V.SH. 

Burimi i financimit: Financuar nga të ardhurat e shoqërisë Posta Shqiptare sh.a.  

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

 

Data e zhvillimit të procedurës së prokurimit: 25.01.2021, ora 10.00 

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike  Datë 11.01.2021 [Numri ] 3 

 

Njoftojmë se, ka qënë pjesëmarrës në procedurë këta ofërtues me ofertën ekonomike si më poshtë 

vijon:  

1. Operatori Ekonomik “KADIU” sh.p.k me NIPT J61817045K me vlerë të ofertës 

ekonomike 1.410.000  (një milion e katërqind e dhjetë mijë ) Lekë pa T.V.SH; 
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2. Operatori Ekonomik “Power Industries” sh.p.k me NIPT L51706022H me vlerë të ofertës 

ekonomike 1.540. 000  (një milion e pesëqind e dyzetë mijë ) Lekë pa T.V.SH; 

3. Operatori Ekonomik “Eximol” sh.p.k me NIPT K91715006E me vlerë të ofertës 

ekonomike 1.611.000  (një milion e gjashtëqind e njëmbëdhjetë mijë ) Lekë pa TVSH; 

4. Operatori Ekonomik “Top Oil” sh.p.k. me NIPT K16604717F me vlerë të ofertës 

ekonomike  2,204.000 ( dy milion e dyqind e katër mijë) Lekë pa T.VS.H; 

5. Operatori Ekonomik “Kappa Oil” me NIPT J91402501L me vlerë të ofertës ekonomike 

2.416.000 (dy milion e katerqind e gjashtembedhjete mije ) lekë pa TVSH; 

 

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:  

1.  “Operatori Ekonomik “Top Oil” sh.a., NIPT K16604717F 

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme: 

- Operatori Ekonomik “Top Oil” sh.a. nuk plotëson kriterin e parashikuara në pikën 2.3.2, 

pasi vlerat e treguesve të analizuar nuk përputhen me DST  

 

- Operatori Ekonomik “Top Oil” sh.a. nuk plotëson kriterin e parashikuara në pikën 2.3.6, 

pasi, mostrat e dorëzuara nuk janë në përputhje me të gjitha specifikimet teknike të 

kërkuara dhe të paraqitura në Ofertën teknike. Ky përfundim bazohet edhe në konkluzionin 

e arritur nga Komisioni në lidhje me kriterin e pikës 2.3.2, nga ku rezultoi se të dhënat nga 

fletë analizat e ISHTI për artikujt e dorëzuar nuk përputheshin me specifikimet teknike.  

 

 

2. Operatori Ekonomik “Eximol” sh.p.k me NIPT K91715006E 

 

             Përkatësisht për arsyet e mëposhtme: 

 

- Nuk plotëson kriterin e parashikuar në pikën 2.3.3, pasi certifikatë ISO 28001:2007 (Për 

sistemin e menaxhimit të shëndetit dhe sigurisë në punë) e parashikuar, rezulton se nuk 

është certifikata e kërkuar nga AK, as përsa i përketë objektit të certifikimit dhe as për sa 

i përketë numrit dhe llojit të certifikatës.  

- Nuk plotëson kriterin e parashikuar në pikën 2.3.5 pasi dokumentacioni i paraqitur nuk 

janë licenca për prodhimin dhe përpunimin e e vajit, por janë cerifikata ISO për certifikimin 

e këtij subjekti. 

 

 

3. Operatori Ekonomik “POWER INDUSTRIES” SH.P.K., NIPT  L51706022H 

 

           Përkatësisht për arsyet e mëposhtme: 
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- Nuk plotëson kriterin e parashikuara në pikën 2.3.2,  pasi analizat nuk janë të ISHTI sikurse 

kërkohen, por janë teste të realizuara nga prodhuesi, të cilat nuk janë kërkuar nga AK, dhe 

nuk i shërbejnë KVO-së si dokumentacion për të bërë vlerësimin e ofertës së paraqitur.  

- nuk plotëson kriterin e parashikuar në pikë 2.3.3. të DST nga verifikimi në SPE të 

dokumentacionit të dorëzuar nga OE, rezulton se nuk është paraqitur certifikata ISO 

28000;2007.  

- nuk plotëson kriterin e parashikuar në pikë 2.3.6. të DST pasi, mostrat e dorëzuara nuk janë 

në përputhje me të gjitha specifikimet teknike të kërkuara dhe të paraqitura në Ofertën 

teknike. 

 

 

4. Operatori Ekonomik “Kadiu” sh.a., regjistruar me J61817045K 

 

          Përkatësisht për arsyet e mëposhtme: 

- nuk plotëson kriterin e parashikuara në pikën 2.3.2 pasi vlerat e treguesve të analizuar nuk 

përputhen me DST. 
 
                                                * * * 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë Operatorin ekonomik “Kappa-Oil” sh.p.k. 

J91402501L, me adresë Rr. “Asti Nushi”, Lagjia 14 Durrës”, se Oferta Ekonomike me vlerë 2.416.000 

(dy milion  e katërqind e gjashtëmbëdhjetë mijë) lekë pa TVSH. është identifikuar si oferta e 

suksesshme. 

 

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Posta Shqiptare Sh.a. me adresë: Rr.: “Reshit Collaku”, 

Nr.4, Tiranë, Drejtoria Juridike, Sektori i Prokurimeve, kati II [emri dhe adresa e autoritetit kontraktor 

dhe referenca e kontaktit] kopjet e sigurimit të kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, 

brenda 5 (pesë) ditëve nga dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi. 

 

Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, kjo procedurë 

prokurimi anulohet pasi nuk ka operator ekonomik të klasifikuar vijues siç parashikohet në nenet 24 

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

 

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 10.02.2021. 

 

Ankesa: Brenda afateve ligjore, nuk kemi patur ankesa pranë Autoritetit Kontraktor nga operatorët  

ekonomik ofertues. 

 

                                                   

                                                             TITULLARI  I  AUTORITETIT  KONTRAKTOR 

 

                                                     Laert Duraj  
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