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   R E P U B L I K A  E  SH Q I P Ë R I S Ë 

   BASHKIA  DURRËS 

  NDËRMARRJA SHËRBIMEVE KOMUNALE DURRËS 

 

Nr.______prot         Durrës, më  12.04.2022 

 
FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT 

 

Drejtuar: Kappa – Oil , me perfaqesues ligjor z. Krenar Lasko, me nr. NIPT: J91402501L, me 

adrese: Durres Xhafzotaj XHAFZOTAJ Zona Kadastrale 2547, Nr.Pasurie 159/182, Vol 19, Fq 219 

 

Procedura e prokurimit/lotit: E Hapur e Thjeshtuar Mallra 

Numri i procedurës/referenca e Lotit: REF - 22701-03-23-2022 

Përshkrimi i shkurtër i kontratës:  

Objekti i kontratës: Blerje Vajra Lubrifikante. 

 Fondi limit: 1.708.300 (njemilion e shtateqind e tete mije e treqind) lekë pa Tvsh 

Kohëzgjatja e kontratës ose afati për zbatimin e saj: Nga nenshkrimi i kontrates deri me date 30.10.2022. 

 

Publikimet e mëparshme (nëse është rasti): Buletini i Njoftimeve Publike [Data 28.03.2022] [Numri 39]  

 

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 kanë marrë pjesë Ofertuesit e mëposhtëm me këto 

vlera përkatëse të ofruara: 

1. Kappa-Oil sh.a.       NIPT: J91402501L 

          Emri i plotë i shoqërisë       Numri i NIPT-t   

Vlera  1.345.000 (nje milion e treqind e dyzet e pese mije) lekë pa tvsh 
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2. Eximoil sh.a.        NIPT: K91715006E 

          Emri i plotë i shoqërisë    Numri i NIPT-t   

Vlera  1.495.200 (nje milion e katerqind e nentedhjete e pese mije e dyqind) lekë pa tvsh 

3. BOE: Auto Kopaci dhe Auto Treg        NIPT: K41510041C & K01418014P 

          Emri i plotë i shoqërisë    Numri i NIPT-t   

Vlera  1.498.000 (nje milion e katerqind e nentedhjete e tete mije) lekë pa tvsh 

4. Elba – Oil 2015 sh.a.       NIPT: L52606201T 

          Emri i plotë i shoqërisë        Numri i NIPT-t   

Vlera  1.572.000 (nje milion e peseqind e shtetedhjete e dy mije) lekë pa tvsh 

5. Kadiu sh.a.         NIPT: J61817045K 

          Emri i plotë i shoqërisë     Numri i NIPT-t   

Vlera  1.651.860 (nje milion e gjashteqind e pesedhjete e nje mijee teteqind e gjashtedhjete) lekë 

pa tvsh 

 

Nga pjesërmarrësit janë skualifikuar Ofertuesit e mëposhtëm: 

 

1. Top – Oil sh.a.       NIPT: K16604717F 

          Emri i plotë i shoqërisë       Numri i NIPT-t   

Per arsyje si me poshte: 

1. mungon pika 2.3.7. e DST e cila ka te beje me analizat e mallit  

2. mungon pika 2.3.3. e DST qe ka te beje me dokumentacionin e makines transportuese 
*  *  * 

 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë firmen Kappa – Oil , me perfaqesues ligjor z. 

Krenar Lasko, me nr. NIPT: J91402501L, me adrese: Durres Xhafzotaj XHAFZOTAJ Zona 

Kadastrale 2547, Nr.Pasurie 159/182, Vol 19, Fq 219, se oferta e paraqitur me vlerë totale prej 

1.345.000 (nje milion e treqind e dyzet e pese mije) lekë pa tvsh me afat nga nenshkrimi i 

kontrates deri me date 30.10.2022, 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 

                                      Leonard Haka 
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