
FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT 1 

NDERMARRJA E SHERBIMEVE PUBLIKE, KORÇE 

 

Nr.______prot.                                                                                                        Datë 05.05.2022 

 

Drejtuar: Shoqerine “MEROLLI OIL” sh.p.kme NIPTK04005080H adresa: KorceKorçe 

KORCE VLOCISHT LIBONIK 

Procedura e prokurimit/lotit:E hapur 

Numri i procedurës / referenca e Lotit: 

Karburant: REF-24085-04-05-2022 

Loti 2- Benzinë- REF-24090-04-05-2022 

 

Përshkrimi i shkurtër i kontratës: Karburant,Loti 2-Benzine 

Kjo kontrate ka per qellim realizimin e furnizimit me Karburant sipas kerkesave te autoritetit 

kontraktor te parashikuara ne dokumentet e tenderit me afat 12 (dymbedhjete) muaj nga data e 

lidhjes se marreveshjes kuader. 

Publikimet e mëparshme (nëse është rasti): Nuk ka. 

Kohëzgjatja e kontratës:12 muaj duke filluar nga nenshkrimi i kontrates 

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  

oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar ne kosto  

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.“MEROLLI-OIL” sh.p.k                                                         K04005080H                  

Emri i plote i shoqerise Numri I NIPT-it 

Vlera e priteshem e marreveshjes kuader  2,891,966 (dy milion e tetëqind e nëntëdhjete e një mijë e 

nëntëqind e gjashtëdhjetë e gjashtë) lekë pa TVSH  me vlere apsolute  fitimi 7 (shtate) leke/liter pa 

TVSH. 

 

2.“KASTRATI” sh.p.k                                                                  J61813529P                  

Emri i plote i shoqerise                                                                          Numri I NIPT-it 

Vlera e priteshem e marreveshjes kuader 2,891,966 (dy milion e tetëqind e nëntëdhjete e një mijë e 

nëntëqind e gjashtëdhjetë e gjashtë) lekë pa TVSH  me vlere apsolute  fitimi 14.9 (katermbedhjete 

pike nente) leke/liter pa TVSH. 

                                                           
 



 

3.BO“EROIL” sh.a & “AZ Distribution” sh.p.k             L32230076S  &  L32204031E        

Emri i plote i shoqerise                                                                          Numri I NIPT-it 

Vlera e priteshem e marreveshjes kuader 2,891,966 (dy milion e tetëqind e nëntëdhjete e një mijë e 

nëntëqind e gjashtëdhjetë e gjashtë) lekë pa TVSH me vlere apsolute  fitimi 18 (tetembedhjete) 

leke/liter pa TVSH. 

 
Nga pjesërmarrësit janë skualifikuar Ofertuesit e mëposhtëm: 

Operatori ekonomik “EROIL”sh.a ka paraqitur licence leshuar nga QKL me kategori VIII.1.a 

per tregeti me shumice te karburanteve por nuk ka perbushur kerkesat e autoritetit kontraktor te 

parashikuara ne dokumentet e tenderit ku kerkohet: “a – Ofertuesi duhet te jete i liçensuar per 

ushtrimin e aktivitetit objekt prokurimi ne perputhje me ligjin nr.8450, datë 24.02.1999 “Për 

përpunimin, transportimin dhe tregtimin e naftës, gazit dhe nënprodukteve të tyre”, i ndryshuar 

dhe akteve nenligjore te dala ne zbatim te tij. 

 

Per sa me siper duhet te paraqese  : Autorizim per ushtrim aktiviteti  “Tregeti me pakice te 

lendeve djegese Karburante” ose Licence per tregetimin me pakice te karburanteve, gazit te 

lengshem naftes per automjet,vajrave lubrifikant per perdorim nga konsumatoret fundore” te  

leshuar nga Bashkia Korçë”. 

 

Operatori ekonomik “EROIL”sh.a nuk ka paraqitur leje per ushtrim aktiviteti 24 ore per te 

pakten nje stacion shitje brenda Bashkise Korce duke mos permbushur kerkesat e dokumenteve 

te tenderit, kriteret e vecanta te kualifikimit ku eshte kerkuar qe operatori ekonomik duhet te 

disponoje: “b-Leje per ushtrim aktiviteti 24 ore per te pakten nje stacion shitjeje me pakice te 

lendes djegese karburante brenda  Bashkise Korçë”.  

 

 

* * * 

Duke iu referuar procedurës së mësipërme, informojmë Shoqerine “MEROLLI OIL” sh.p.k me 

NIPT K04005080H adresa: Korce Korçe KORCE VLOCISHT LIBONIK se vlera e priteshme e 

marreveshjes kuader 2,891,966 (dy milion e tetëqind e nëntëdhjete e një mijë e nëntëqind e 

gjashtëdhjetë e gjashtë) lekë pa TVSH dhe oferta e paraqitur me vlerë apsolute prej 7 (shtate) 

leke/liter pa TVSH 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 

ILIRJAN DINELLARI 


