AGJENCIA E BLERJEVE TË PËRQENDRUARA

FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORËVE EKONOMIKË TË SUKSESSHËM
NË MARRËVESHJEN KUADËR

16.12.2021
Për: Bashkimin e operatorëve “KASTRATI” SHPK & “KASTRATI GROUP” SH.A
Adresa: Lagja 14, Rruga Tirana, Prane Gjykates se Apelit, Shkozet , Durrës
Adresa: Lagja 14,Rruga "Tiranes" ,ura e "Dajlanit", Durrës
***
Procedura e prokurimit: “Procedurë e Hapur mbi kufirin e lartë monetar”, Marrëveshje Kuadër
me disa operator ekonomik ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara, me objekt: “Blerje
Karburanti, përveç Jet A1” ndarë në 5 (pesë) lote”, me fond të përgjithshëm të marrëveshjes
kuadër: 878,560,445 (tetëqind e shtatëdhjetë e tetë milion e pesëqind e gjashtëdhjetë mijë e
katërqind e dyzetë e pesë) Lekë (pa TVSH) dhe me nr REF-08401-10-15-2021.
Përshkrim i shkurtër i kontratës: Loti 3" Furnizim me lëndë djegëse për automjete Benzine pa
plumb”, me fond të përgjithshëm të marrëveshjes kuadër: 16,511,380 (gjashtëmbëdhjetë milion e
pesëqind e njëmbëdhjetë mijë e treqin e tetëdhjetë ) lekë pa TVSH, me afat të marrëveshjes kuadër
2 (dy) vite, marrëveshje kuadër me një operator ekonomik ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara
me numër reference REF-08409-10-15-2021dhe me afat kohor për ekzekutimin: Duke filluar nga
data e lidhjes së kontratës/kontratave sipas kërkesës se Autoritetit Kontraktor, brenda afatit 2 (dy)
vite të lidhjes së Marrëveshjes Kuadër.
Publikime të mëparshme ( jo ): Buletini i Njoftimeve Publike 25.10.2021, Nr.154.
Kriteret e përzgjedhjes së fituesit: oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në çmim X
Me anë të kësaj bëjmë me dije se, në këtë procedurë /lot kanë marrë pjesë operatorët ekonomikë
të mëposhtëm me vlerat përkatëse si më poshtë:
1) BOE “KASTRATI” SHPK &
“KASTRATI GROUP” SH.A
J61813529P & K21711502V
Emri i plotë i shoqërisë
numri i NIPT-it
Fitimi leke/liter në vlerë absolute(i pandryshuar): 18,2 (tetëmbëdhjetë pikë dy ) lekë /liter (pa
TVSH)
Cmimi total leke/liter (pa TVSH) : 146,418 (njëqind e dyzetë e gjashtë pikë katërqind e
tetëmbëdhjetë) Cmimi total leke/liter (pa TVSH)
Nga pjesërmarrësit nuk ka operatorë ekonomik të skualifikuar:

Duke iu referuar procedurës së mësipërme, ju informojmë se operatorët ekonomikë të
mëposhtëm janë identifikuar si të suksesshëm:
1) BOE “KASTRATI” SHPK &
“KASTRATI GROUP” SH.A
J61813529P & K21711502V
Emri i plotë i shoqërisë
numri i NIPT-it
Fitimi leke/liter: 18,2 (tetëmbëdhjetë pikë dy ) lekë /liter (pa TVSH)
Cmimi total leke/liter (pa TVSH) : 146,418 (njëqind e dyzetë e gjashtë pikë katërqind e
tetëmbëdhjetë) Cmimi total leke/liter (pa TVSH)

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 16.12.2021
Si pasojë, nga ju kërkohet të paraqisni pranë, organi qendror blerës, Agjencia e Blerjeve të
Përqendruara, me adresë: Ministria e Brendshme, Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nd.1, 1001,
Tiranë, Tel: 042247865, sigurimin e kontratës brenda brenda 5 (pesë) ditëve nga data e marrjes të
këtij njoftimi për të lidhur marrëveshjen.

TITULLARI I ORGANIT QENDROR BLERËS
DREJTOR I PËRGJITHSHËM

