
 
AGJENCIA E BLERJEVE TË PËRQENDRUARA 

 

 

Nr. ____ Prot             Tiranë, më ___.___2020            

                                                       

FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORËVE EKONOMIKË TË SUKSESSHËM 

NË MARRËVESHJEN KUADËR 

 

Datë:  24.06.2020 

 

Për:  “BOLV-OIL” SHA 

 Adresa: Fier, Griz, Patos, Zona Kadastrale 2890, Pasuaria Nr. 68/3. 

 

* * * 

 

Procedura e prokurimit:  “Procedurë e hapur mbi kufirin e lartë monetar” 

Numri i referencës së Lotit VII: REF-56157-04-14-2020. 

 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: Loti VII “Furnizim me lëndë djegëse Naftë-F76”, marrëveshje 

me një operator ekonomik dhe me afat të marrëveshjes kuadër 2 (dy) vite, me fond limit: 

401,033,215 (katërqind e një milion e tridhjetë e tre mijë e dyqind e pesëmbëdhjetë) lekë, pa 

TVSH. 

 Kohëzgjatja e Marrëveshjes Kuadër: 2 (dy) vite nga nënshkrimi  i Marrëveshjes Kuadër. 

 

Publikime të mëparshme ( jo ): Buletini i Njoftimeve Publike data 21.04.2020, Nr. 20. 

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  çmimi më i ulët X      

 

Njoftojmë se, kanë qenë pjesëmarrës në procedurë këta operatorë ekonomikë me vlerat përkatëse 

të ofruara: 

 

1) “BOLV-OIL” SHA                                               K32528408H 

Emri i plotë i shoqërisë        numri i NIPT-it   

Vlera (marzhi më i ulët i shprehur në %): 28.5 % (njëzet e tetë pikë pesë përqind) lekë (pa TVSH) 

(me numra dhe fjalë) 

 

Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhtëm: 

 

Nuk ka operatorë ekonomikë të skualifikuar. 



Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë se është identifikuar si operator 

ekonomik i suksesshëm: 

Operatori Ekonomikë “BOLV-OIL” SHA, me nr. NIPT K32528408H me ofertë ekonomike 

(marzhi më i ulët i shprehur në %): 28.5 % (njëzet e tetë pikë pesë përqind) lekë (pa TVSH), me 

adresë: Fier, Griz, Patos, Zona Kadastrale 2890, Pasuaria Nr. 68/3.  

Rrjedhimisht, jeni të lutur të paraqiteni pranë Ministrisë së Brendshme, Agjencia e Blerjeve të 

Përqendruara, me adresë: Sheshi Skënderbej, nr. 3, Tiranë, Tel: 042 247 865, menjëherë nga dita 

e marrjes/publikimit të këtij njoftimi për të lidhur draft marrëveshjen kuadër. 

 

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 16.06.2020 

Ankesa: JO 

 

 

TITULLARI I ORGANIT QENDROR BLERËS 

DREJTOR I PËRGJITHSHËM 


