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

BASHKIA TIRANË
DREJTORIA E PËRGJITHSHME E PUNËVE PUBLIKE

DREJTORIA E PROKURIMEVE

Drejtuar: Bashkimit të Shoqërisve “Kastrati” shpk & “Kastrati”sha.
Adresa: Durres Lagja 14, Rruga Tirana, Prane, Gjykates se Apelit, Shkozet.

FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORËVE EKONOMIKË TË SUKSESSHËM
NË MARRËVESHJEN KUADËR

Procedura e prokurimit e zgjedhur në mbështetje të ligjit 9643, datë 20.11.2006, për “Prokurimin
publik” (i ndryshuar), neni 30 si dhe Neni 35/1, Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.914, datë
29.12.2014 për “Miratimin e rregullave të prokurimit publik” kreu IV, Neni 33; si dhe Kreut V,
Neni 45, pika 1, rekomandimit Nr. 13566 Prot dt 06.11.2017 nga Agjensia e Prokurimit Publik
dhe udhëzimit Nr. 6 dt 16.01.2018 për ”Përdorimin e marrëveshjes kuadër dhe zhvillimin e saj
me mjete elektronike” është “Procedurë e Hapur/marrëveshje kuader”.

Loti II: Blerje benzinë pa plumb për automjetet e transportit të Bashkisë Tiranë, për vitin
2018”,

Referenca e procedures: REF-78957-07-11-2018

Loti i dyte: REF-78962-07-11-2018

Përshkrim i shkurtër i kontratës: Qëllimi i kontratës është: Loti II: Blerje benzinë pa
plumb për automjetet e transportit të Bashkisë Tiranë, për vitin 2018”,

Fondi limit i lotit te dyte: 7.706.736 (shtatë milion e shtatëqind e gjashtë mijë e shtatëqind e
tridhjetë e gjashtë) lekë pa T.V.SH

Burimi i financimit: vënë në dispozicion nga të ardhurat e Bashkisë së Tiranës në mbështetje të
VKB Nr.132,datë 21.12.2017 “Për Miratimin e Programit Buxhetor Afatmesëm 2018-2020 dhe
detajimin e Buxhetit të Bashkisë Tiranë për Vitin 2018”.
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Kohëzgjatja e kontratës: Kohëzgjatja e Marrëveshjes Kuadër: 12( dymbëdhjetë) muaj nga
nënshkrimi i Marrëveshjes Kuadër për secilin lot. Levrimi do te behet sipas kerkeses dhe
nevojës se Autoritetit Kontraktor e detajuar ne shtojcen 12, “Sasia dhe grafiku i levrimit”.

Data e zhvillimit të procedurës së prokurimit: 20.08.2018, Ora: 12:00.

Publikime të mëparshme, (nëse zbatohet): Buletini Nr. 28 datë 16 Korrik 2018
Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  çmimi më i ulët X

Njoftojmë se, kanë qënë pjesëmarrës në procedurë këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara:

1. Bashkimi i operatorëve Ekonomik “Kastrati” shpk & “Kastrati”sha

NUIS- J61813529P& NUIS K21711502V

Çmimi total i ofertës pa tvsh shprehur me marzh fitimi në % = 14.5% (katërmbëdhjetë pikë pesë
perqind). Kohezgjatja do te jete 12( dymbëdhjetë) muaj nga nënshkrimi i Marrëveshjes
Kuadër për secilin lot. Levrimi do te behet sipas kerkeses dhe nevojës se Autoritetit
Kontraktor e detajuar ne shtojcen 12 te dokumentave standarte te tenderit, “Sasia dhe grafiku i
levrimit”.

2. Operatori ekonomik “A&T” sha

NUIS L32320008H

Çmimi total i ofertës pa tvsh shprehur me marzh fitimi në % = 14.6 (katërmbëdhjetë pikë
gjashtë përqind). Kohezgjatja do te jete 12( dymbëdhjetë) muaj nga nënshkrimi i
Marrëveshjes Kuadër për secilin lot. Levrimi do te behet sipas kerkeses dhe nevojës se
Autoritetit Kontraktor e detajuar ne shtojcen 12 te dokumentave standarte te tenderit, “Sasia dhe
grafiku i levrimit”.

Nuk ka operator ekonomik të skualifikur.

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë se është identifikuar si operator
ekonomik i suksesshëm per lotin e dyte :

1. Bashkimi i operatorëve Ekonomik “Kastrati” shpk & “Kastrati”sha
NUIS- J61813529P& NUIS K21711502V

Çmimi total i ofertës pa tvsh i shprehur me marzh fitimi në % = 14.5 (katermbedhjetë pikë pesë
perqind). Kohezgjatja e kontrates 12 (dymbëdhjetë) muaj nga nënshkrimi i Marrëveshjes
Kuadër për secilin lot. Levrimi do te behet sipas kerkeses dhe nevojës se Autoritetit
Kontraktor e detajuar ne shtojcen 12 te dokumentave standarte te tenderit, “Sasia dhe grafiku i
levrimit”.
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Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 06.09.2018.

Ankesa: Gjatë afatit ligjor për pritjen e ankesave nga shoqëritë pjesëmarrëse në tender në
mbështetje të Nenit 63 të Ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik” (i ndryshuar)
si dhe në bazë të Kreut X, Neni 78 të VKM-së Nr. 914 datë 29.12.2014 “Për miratimin e
rregullave të prokurimit publik” (i ndryshuar), pranë Autoritetit Kontraktor, Bashkia Tiranë, nuk
është paraqitur asnjë ankesë me shkrim.

Miratoi:
Taulant Tusha, Drejtor i Përgjithshëm i Punëve Publike
Julian Zanaj, Drejtor i Prokurimeve
Punoi e hartoi:
Brunilda Avdia, Specialiste, Sekt. i Prokurimeve Administrative
Nr. i kopjeve: 3(tre)
Datë _______2018


