
 
 

                                                                        Albpetrol sh.a. NUIS J82916500U Selia Rruga Fier-Patos Km. 7 Patos 

 

SHOQËRIA “ALBPETROL” SH.A. 

Nr. ______ Prot.                               Patos, më 30.12.2022 

 

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT  

( NË PËRFUNDIM TË AFATEVE TË ANKIMIT) 

Data: 30.12.2022 

Drejtuar: OE “ELECTRIC OK” shpk me NUIS J62903811J, me adresë: Tiranë, Helmes 

SHTODHER, Autostrada Durrës-Kavajë (SH4) km20, Ura e Draxhit Kavajë, objekt 2 kat, kati i 

pare, zona kadastrale nr.3427, pasuria nr.46/28, volumi 6, faqe 42,  

 

Procedura e prokurimit/lotit: “Procedurë e hapur e thjeshtuar me mallra” 

Numri i procedurës / referenca e Lotit: REF-50208-11-16-2022 

Përshkrimi i shkurtër i kontratës: “Blerje pjesë për kaldaja, berner” 

Kohëzgjatja e kontratës është 3 muaj  nga data e lidhjes së kontratës. 

Buletini i Njoftimeve Publike Nr. 160 datë 21 Nëntor 2022 

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit: oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në çmim  

 

Me anë të kësaj ju informojmë se Ofertuesit e mëposhtëm kanë marrë pjesë në këtë procedurë me 

këto vlera përkatëse të ofruara: 

1. Operatori Ekonomik “Naim Hysi” Pf me NUIS L41726016Q, me vlerë oferte në total 1.518.000 

lekë (pa TVSH). 

2. Operatori Ekonomik “ELECTRIC OK” shpk me NUIS J62903811J, me vlerë oferte në total 

1.519.410 lekë (pa TVSH) 

 

Nga pjesëmarrësit është skualifikuar ofertuesi i mëposhtëm: 

 

• Operatori ekonomik “Naim Hysi” Pf me NUIS L41726016Q për arsyet e mëposhtme: 

- OE “Naim Hysi” Pf me NUIS L41726016Q  pasi është shpallur fitues është tërhequr nga 

nënshkrimi i kontratës. 

 

*  *  * 

 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë OE “ELECTRIC OK” shpk me NUIS 

J62903811J, me adresë: Tiranë, Helmes SHTODHER, Autostrada Durrës-Kavajë (SH4) km20, 
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Ura e Draxhit Kavajë, objekt 2 kat, kati i pare, zona kadastrale nr.3427, pasuria nr.46/28, volumi 

6, faqe 42, se oferta e paraqitur me vlerë totale prej 1,519,410 (një milion e pesëqind e 

nëntëmbëdhjetë mijë e katërqind e dhjetë) lekë pa TVSH, është identifikuar si Ofertë e 

suksesshme. 

 

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Drejtorisë së Prokurimit Publik të “Albpetrol” sha, 

rruga Fier – Patos km 7, Fier, sigurimin e 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 nuk dorëzoni sigurimin e kontratës brenda afatit 

përfundimtar tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do të konfiskohet sigurimi i ofertës suaj, dhe 

dhe tenderi do të anullohet, siç parashikohet në nenet 83 dhe 98 të Ligjit nr. 162/2020 “Për 

prokurimin publik”. 

Ankesa pas Njoftimit te Fituesit (Paraprak) 

 

PO    JOX 

 

 

TITULLARI I AUTORITETIT  KONTRAKTOR 

                           Eltar DEDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


