
 

 

 

 

Nr._________Prot.        Date, me 17.11.2022 

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT 

17/11/2022] 

 

Drejtuar:SHPRESA-AL SHPK  
 

 

Adresa: TIRANE Njësia Bashkiake Nr.9, Rruga ''Urani Pano'', mbrapa ''Veve Center'', Pallati Nr.11, Kati 2 

 

Procedura e prokurimit/lotit: "Procedurë e Hapur, e Thjeshtuar - Mallra" 

Numri i procedurës / referenca e Lotit: REF-47967-10-31-2022                                                                                                                                                                                                                                                                  

Përshkrimi i shkurtër i kontratës: “Blerje karburanti” 

Fondi limit: 3,760,291 (Tre milion e shtatëqind e gjashtëdhjetë mijë e dyqind e nëntëdhjetë e një) Lekë, 

pa TVSH. 

Kohëzgjatja e kontratës/marrëveshjes kuadër ose afati për zbatimin e saj: 12(dymbedhjete) muaj nga data e 

lidhjes se kontrates. 

Publikimet e mëparshme (nëse është rasti): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]  

 

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  

 

 

 

Me anë të këtij Njoftimi ju informojmë se, në këtë procedurë kanë marrë pjesë Ofertuesit e mëposhtëm me këto vlera 

përkatëse të ofruara: 

 

1. SHPRESA-AL SHPK                                   K31321021N 

          Emri i plotë i shoqërisë                             Numri i NIPT-t   

Vlera: 3,760,291 (Tre milion e shtatëqind e gjashtëdhjetë mijë e dyqind e nëntëdhjetë e një) leke pa tvsh dhe norma e 

fitimit e shprehur në vlerë absolute 12 lekë/litër 

 (e shprehur në shifra dhe fjalë) 

 

Etj._________________________________________________________________________________ 

 

Nga pjesërmarrësit janë skualifikuar Ofertuesit e mëposhtëm: 

 

-S’KA Operator ekonomik te s’kualifikuar. 

 

 



 

*  *  * 

 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë se SHPRESA-AL Sh.p.k me nr Nipt:                           

K31321021N ,me adrese:  TIRANE Njësia Bashkiake Nr.9, Rruga ''Urani Pano'', mbrapa ''Veve Center'', Pallati Nr.11, 
Kati 2 se oferta e paraqitur me vlerë totale prej : 3,760,291 (Tre milion e shtatëqind e gjashtëdhjetë mijë e dyqind e 

nëntëdhjetë e një) leke pa tvsh dhe norma e fitimit e shprehur në vlerë absolute 12 lekë/litër  totali i pikëve 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 

Gentjan MURATAJ 

DREJTOR I PËRGJITHSHËM 

 


