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                                                              BASHKIA MALIQ 

      FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT paraprak 

 

                  Maliq më 11.05.2022 

 

Për:  Bashkimin e Operatorëve ekonomikë “MEROLLI OIL” shpk & “A.L.F” shpk 

 “Merolli Oil“ shpk: -Adresa: Korçë, Korçë, Korçë,VLOÇISHT LIBONIK,                              

NIPT: K04005080H 

 “A.L.F.“ shpk: Adresa: Korçë, Pirg ,LEMINOT, Rruga nacionale Korçë –Pogradec,             

NIPT: J84015104A 

Procedura e prokurimit: PROCEDURE E HAPUR /MARREVESHJE KUADER/ SISTEM ELEKTRONIK / 

MALL 

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-24993-04-13-2022 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Blerje karburant (gazoil) për mjetet e bashkisë dhe kaldajat e  

shkollave”,  Loti 1 Blerje karburant nafte D1,  

Afati i kontratës: deri 12 muaj nga lidhja e kontratës. 

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike Nr.50, datë 19.04.2022  

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. Bashkim i Operatorëve ekonomik “MEROLLI OIL” shpk & “A.L.F” shpk 

Merolli Oil shpk 

-Adresa:Korçë, KORÇË, Vloçisht, Libonik 

NIPTI: K04005080H 

A.L.F  shpk 

-Adresa:Korçë, Pirg, Leminot, Rruga Nacionale Korçë-Pogradec 

 NIPTI: J84015104A 

Marzhi i fitimi :12(dymbëdhjetë) lekë pa tvsh 

vlere 20.458.050 (njëzet milion e katërqind e pesëdhjetë e tetë mijë e pesëdhjetë)  lekë pa Tvsh 
Operatorë të skualifikuar : NUK KA 

 

* * * 

 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë Bashkimin e operatoreve ekonomik 

“MEROLLI OIL” shpk & “A.L.F” shpk “Merolli OIL“ shpk: -Adresa: Korçë, Korçë, 

Korçë,VLOÇISHT LIBONIK me NIPT: K04005080H dhe “A.L.F.“ shpk: Adresa: Korçë, Pirg 

,LEMINOT, Rruga nacionale Korçë –Pogradec me NIPT: J84015104A, se oferta e paraqitur  me 

marzh fitimi prej 12(dymbedhjetë)lek dhe  vlere 20.458.050 (njëzet milion e katërqind e pesëdhjetë 

e tetë mijë e pesëdhjetë)  lekë pa Tvsh , pikët totale të marra  [_____] është identifikuar si oferta e 

suksesshme.   
 

Me publikimin e këtij njoftimi, fillojnë afatet e ankimit sipas përcaktimeve në  nenin 109 të  

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

 

 [Titullari i autoritetit kontraktor] 
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