
 

 

 A: Bulevardi “Gjergj Fishta”, Ndërtesa Nr. 88, H. 1, Njësia Administrative Nr. 7, 1023, Tiranë, Shqipëri    NIPT: K72410014H 

Nr. _______ Prot.                                                                                           Tiranë, më ___. ___.2022 

 

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT 

(PAS PROCESIT TË ANKIMIT) 

 

31.08.2022 

Drejtuar: Bashkimit te Operatoreve Ekonomik: “KASTRATI” sh.p.k., me nr. NIPT  

J61813529P dhe me adrese Durres, Lagjia nr.14, Rruga Tirana, Prane Gjykates se Apelit, Shkozet, 

dhe “KASTRATI GROUP” sh.a me nr. NIPT K21711502V dhe me adrese Durres, Lagjia nr.14, 

Rruga “Tiranes”, ura e “Dajlanit”.  

 

Procedura e prokurimit: E hapur- mallra (me mjete elektronike) mbi kufirin e larte monetar 

 

Numri i procedurës / referenca e Lotit: REF-34865-06-29-2022 

 

Përshkrimi i shkurtër i kontratës: “Blerje karburant Diesel dhe Benzine per nevojat te OSHEE 

GROUP sh.a”, me fond limit: 191,959,400 (njëqind e nëntëdhjetë e një milion e nëntëqind e 

pesëdhjetë e nëntë mijë e katërqind) leke, pa TVSH ose ,610,938.23 (nje milion e gjashteqind e 

dhjete mije  e nenteqind e tridhjete e tete pike njezet e tre ) Euro pa tvsh, shenim: referuar kursit 

te B.SH date 29.06.2022 1 euro =119.16 ALL, me kohëzgjatje te kontratës 12 muaj nga data e 

nenshkrimit te kontrates. 

Publikimet e mëparshme: Nuk ka 

 

Buletini i Njoftimeve Publike: Nr. 90 datë 4 Korrik 2022 

 

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  

 

oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në çmim X   

 

Me anë të këtij Njoftimi ju informojmë se, në këtë procedurë ka marrë pjesë Ofertuesi i mëposhtëm 

me vlera përkatëse të ofruara:  

 

1.Bashkimi i Operatoreve Ekonomike “KASTRATI” sh.p.k me Numer  NIPT J61813529P dhe 

“KASTRATI GROUP” sh.a me Numer  NIPT K21711502V.   

Vlera  175,603,742.80 (Njeqind e shtatedhjete e pese milion e gjashteqind e tre mije e shtateqind 

e dyzet e dy pike tetedhjete) leke pa TVSH. 

 



 

 

 A: Bulevardi “Gjergj Fishta”, Ndërtesa Nr. 88, H. 1, Njësia Administrative Nr. 7, 1023, Tiranë, Shqipëri    NIPT: K72410014H 

Janë skualifikuar Ofertuesit e mëposhtëm: NUK KA 

 
*  *  * 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë Bashkimit te Operatoreve 

Ekonomik: “KASTRATI” sh.p.k., me nr. NIPT  J61813529P dhe me adrese Durres, Lagjia 

nr.14, Rruga Tirana, Prane Gjykates se Apelit, Shkozet, dhe “KASTRATI GROUP” sh.a me nr. 

NIPT K21711502V dhe me adrese Durres, Lagjia nr.14, Rruga “Tiranes”, ura e “Dajlanit”., se 

oferta e paraqitur me vlerë totale prej 175,603,742.80 (Njeqind e shtatedhjete e pese milion e 

gjashteqind e tre mije e shtateqind e dyzet e dy pike tetedhjete) leke pa TVSH / totali i pikëve të 

marra 100 është identifikuar si Oferta e suksesshme. 

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë OSHEE GROUP sh.a / Njesia e Prokurimit me adrese 

Bulevardi “Gjergj Fishta”, Ndërtesa Nr. 88, H. 1, Njësia Administrative Nr. 7, 1023, Tiranë, 

Shqipëri, 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 __________, siç parashikohet në nenin 83 të Ligjit nr. 

162/2020 “Për prokurimin publik”.  

 

Ankesat:  nuk ka 

 

Shenim: Referuar Nenit 96 te Ligjit nr. 162 date. 23.12.2020 “Periudha e Pritjes”, pika 2. 

“Periudha e pritjes, e parashikuar në pikën 1 të këtij neni, nuk zbatohet”, shkronja b) në rastin e 

procedurave me një ofertues të vetëm, i cili është kualifikuar dhe shpallur fitues, u vendos qe te 

hidhet njoftimi perfundimtar i fituesit. 

 

 
 

 

 


