
 
AGJENCIA E BLERJEVE TË PËRQENDRUARA 

 

                                                       

FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORËVE EKONOMIKË TË SUKSESSHËM 

NË MARRËVESHJEN KUADËR 

 

Datë:  21.01.2021 

 

Për:  BOE “KASTRATI” shpk & “KASTRATI GROUP” sha  

Adresa: Rruga Ura e Dajlanit, Autostrada Durres-Tirane, KM 1, Durrës. 
 

* * * 

Procedura e prokurimit:  “Procedurë e hapur”, Marrëveshje Kuadër me disa operatorë ekonomik 

ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara, me objekt; “Blerje karburanti, përvec JET A1”, e ndarë 

në 6 (gjashtë) lote, me fond të përgjithshëm të Marrëveshjes Kuader: 124,776,006 (njëqind e 

njëzetë e katër milion e shtatëqind e shtatëdhjetë e gjashtë mijë e gjashtë) Lekë (pa TVSH), me 

numër reference të procedurës kryesore: REF-80494-12-01-2020. 

 

Për procedurën e prokurimit me objekt: Loti 2, “Furnizim me lëndë djegëse, për automjete 

Diesel (Gazoil)”, me afat të marrëveshjes kuadër 3 (tre) vite, me fond të marrëveshjes kuadër: 

10,450,000 (dhjetë milion e katërqind e pesëdhjetë mijë) lekë pa TVSH, me numër reference: 

REF- 80499-12-01-2020. 

 

Kohëzgjatja e Marrëveshjes Kuadër: 3 (tre) vite nga nënshkrimi  i Marrëveshjes Kuadër. 

 

Publikime të mëparshme ( jo ): Buletini i Njoftimeve Publike data 07.12.2020, Nr. 115. 

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  çmimi më i ulët X  

 

Për Lotin 2, njoftojmë se, kanë qenë pjesëmarrës në procedurë këta operatorë ekonomikë me vlerat 

përkatëse të ofruara: 

 

BOE “KASTRATI” shpk & “KASTRATI GROUP” sha                 J61813529P & K21711502V               

                      Emri i plotë i shoqërisë                   numri i NIPT-it   

Marzhi i fitimit në %: 17,4 ( shtatëmbëdhjetë presje katër)   

        (me numra dhe fjalë) 
 

Për procedurën e prokurimit me objekt: Loti 2, “Furnizim me lëndë djegëse, për automjete 

Diesel (Gazoil)”, nuk ka Ofertues të skualifikuar. 

 

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

ekonomik i suksesshëm: 



Bashkimi i Operatorëve Ekonomikë “KASTRATI” shpk & “KASTRATI GROUP” sha, me nr. 

NIPT J61813529P & K21711502V me ofertë ekonomike (marzh fitimi i shprehur në %), 17,4 ( 

shtatëmbëdhjetë presje katër), me adresë: Rruga Ura e Dajlanit, Autostrada Durres-Tirane, KM 1, 

Durrës. 

 

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 12.01.2021. 

Ankesa: Jo 
 

 

 

 

TITULLARI I ORGANIT QENDROR BLERËS 

 

DREJTOR I PËRGJITHSHËM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Njësia e Prokurimit:  

Znj. Suela HAXHIJA 

Znj. Xhevahire TAHIRAJ 

Znj. Lorena BARJAMAJ 

Miratoi: Flutura ÇEKREZI, Drejtor i Drejtorisë Teknike 

 

 

 

 


