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REPUBLIKA E SHQIPERISE
BASHKIA MALESI E MADHE

NJESIA E PROKURIMIT

FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORËVE EKONOMIKË TË SUKSESSHËM
NË MARRËVESHJEN KUADËR

12.02.2019

Për:

1. BOE Kastrati shpk, me nr. NIPT-i: J61813529P & Kastrati sh.a. me nr NIPT-i: K21711502V,
me adrese DURRES Lagja 14, Rruga Tirana, Prane Gjykates se Apelit, Shkozet

Procedura e prokurimit: “ Furnizim me karburant, per vitin 2019“

Përshkrim i shkurtër i kontratës:

Fondi Limit: 12 499 000 (Dymbedhjete milion e katerqind e nentedhjete e nente mije ) lek pa

TVSH dhe 14 998 800 (katermbedhjete milion e nenteqind e nentedhjete e etete mije e tete qind

) lek me TVSH.

Emertimi i programit Program
i

Fondi limit me TVSH

Planifikimi i menaxhimit dhe administrimit 01110 1 299 780

Policia Bashkiake 03140 299 976

Emergjenca (Zjarrfikeset) 03280 799 878

Infastruktura e Ujitjes dhe Kullimit 04240 2 299 932

Administrimi i Pyjeve 04260 999 978

Rruget Rurale dhe Menaxhimi i Transportit
Rrugor

04520 4 499 640

Sherbime Publike Vendore 06260 4 499 640
Arsimi baze (perfshire parashkollorin) 09120 299 976
TOTALI 14 998 800 (katermbedhjete milion

e nenteqind e nentedhjete e etete
mije e tete qind ) lek

Kohezgjatja: 12 muaj nga nenshkrimi i MK

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini Nr. 52 datë 31 Dhjetor 2018

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  X oferta ekonomikisht më e favorshme  çmimi më i ulët
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Njoftojmë se, kanë qenë pjesëmarrës në procedurë këta operatorë ekonomikë, me shumatoren e

çmimeve për njësi të ofruar/ me vlerat përkatëse të ofruara:

1. BOE Kastrati shpk, & Kastrati sh.a. NIPT-i: J61813529P & NIPT-i: K21711502V

1. Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it Shumatorja e

çmimeve për njësi të ofruar/vlera: marzh fitimi 14.7 % (katermbedhjete pike shtate

perqind)per vleren 12 499 000 (Dymbedhjete milion e katerqind e nentedhjete e

nente mije ) lek pa TVSH

(me numra dhe fjalë)

2. A&T shpk, NIPT-i: L32320008H

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Shumatorja e çmimeve për njësi të ofruar/vlera: marzh fitimi 11.7 % (njembedhjete pike shtate

perqind)per vleren 12 499 000 (Dymbedhjete milion e katerqind e nentedhjete e nente mije ) lek

pa TVSH

Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhëm:

A&T shpk, me nr. NIPT-i: L32320008H

Perkatësisht për arsyet e mëposhtme:

- Firma A&T shpk nuk ka paraqitur Certifikate BS OHSAS 18001:2007 e kerkuar per

kualifikim tek kapaciteti teknik, pika 7.

- Firma A&T shpk nuk ka paraqitur Certifikate BS PASS 99:2012 e kerkuar per kualifikim tek

kapaciteti teknik, pika 7.

- Ka paraqitur nje kontrate bashkepunimi me shoqerine “OLSI” sh.p.k. me nr NIPT-i :

K63423463I, por nuk ka paraqitur dokumenta te kesaj shoqerie per te vertetuar qe kjo shoqerii

ploteson kriteret e vendosura nga AK Bashkia Malesi e Madhe per tenderin ne fjale.

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë se jane identifikuar si operatorë

ekonomikë të suksesshëm:

BOE Kastrati shpk, me nr. NIPT-i: J61813529P & Kastrati sh.a. me nr NIPT-i: K21711502V,

me marzh fitimi 14.7 % (katermbedhjete pike shtate perqind)per vleren 12 499 000

(Dymbedhjete milion e katerqind e nentedhjete e nente mije ) lek pa TVSH

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqiteni pranë [Bashkise Malesi e Madhe, Koplik Qender], brenda
5 (pese) ditëve nga dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi për të lidhur draft marrëveshjen.

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 31.01.2019Ankesa: NUK KA

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR

TONIN MARINAJ


