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Shtojca 14 

 

[Shtojcë  për tu plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor] 
 

FORMULARI I NJOFTIMIT  TË FITUESIT 
 
Data: 19/11/2021 
 
Drejtuar:  B.O.E. A.T. Kearney Gmbh - Organizační Složka & DELOITTE ALBANIA Sh.p.k. 
Adresa: Na Prikope 859/22 Prague; The City of Prague; Postal Code: 11000, Ҫeki. 
 
Procedura e prokurimit: “Shërbim Konsulence”. 
 
Numri i procedurës: REF-02487-08-09-2021. 
  
Përshkrimi i shkurtër i kontratës:  
-Objekti:"Strategjia dhe Plani i Biznensit të kompanisë 2021 ¬2025, përgatitja e Planit 10-vjecar të Investimeve, 
studim për mundësinë zhvillimit dhe përhapjes së përdorimit të gazit natyror të lëngshëm, zhvillimi i ngritjes së 
kapaciteteve në të gjithë sektorët". 
 
-Fondi limit: 137.726.400 (njëqind e tridhjetë e shtatë milionë e shtatëqind e njëzet e gjashtë mijë e katërqind)     
                     lekë pa T.V.Sh. 
                    1.134.017 (një milion e njëqind e tridhjetë e katër mijë e shtatëmbëdhjetë) euro pa T.V.Sh. 
 
-Kohëzgjatja e kontratës: 12 muaj nga nënshkrimi i saj. 
 
Publikimet e mëparshme: Nuk ka publikime te meparshme,  
 
Buletini i Njoftimeve Publike:  

Data: 16 Gusht 2021 

Numri: 122, faqe 61,62 

 
Lista e operatorëve ekonomikë të kualifikuar në përfundim të fazës së parë të procedurës së sipërcituar: 
 
1.Emri i plotë i shoqërisë: B.O.E. A.T. Kearney Gmbh - Organizační Složka & DELOITTE ALBANIA Sh.p.k.      
   Numri i NIPT-it:       
 - A.T. Kearney Gmbh - Organizační Složka:   ID 47606126 / TIN CZ47606126 
 -  DELOITTE ALBANIA Sh.p.k.:                   J62329003N 
 
 
Njoftojmë se, kanë qenë pjesëmarrës në fazat e tjera të procedurës së sipërcituar këta ofertues me vlerat përkatëse 
të ofruara: 
1.Emri i plotë i shoqërisë: B.O.E. A.T. Kearney Gmbh - Organizační Složka & DELOITTE ALBANIA Sh.p.k.      
   Numri i NIPT-it:       
 -  A.T. Kearney Gmbh - Organizační Složka:     ID 47606126 / TIN CZ47606126 
  - DELOITTE ALBANIA Sh.p.k.:                      J62329003N 
 

Vlera: Operatori Ekonomik A.T. Kearney Gmbh - Organizační Složka, sipas aktit të përfaqësimit të B.O.E. ka 

paraqitur formularin e propozimin ekonomik, me vlerë totale 136,073,757 (njëqind e tridhjetë e gjashtë milionë 

e shtatëdhjetë e tre mijë e shtatëqind e pesëdhjetë e shtatë) lekë pa T.V.Sh.  

Totali i pikëve të marra: 94.96 pikë 
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Lista e operatorëve ekonomikë të skualifikuar: Nuk ka. 
 
Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë se: B.O.E. A.T. Kearney Gmbh - Organizační Složka 
& DELOITTE ALBANIA Sh.p.k, me adresë: Na Prikope 859/22 Prague; The City of Prague; Postal Code: 11000, 
Ҫeki, me ofertë të paraqitur me vlerë totale prej 136,073,757 (njëqind e tridhjetë e gjashtë milionë e shtatëdhjetë 
e tre mijë e shtatëqind e pesëdhjetë e shtatë) lekë pa T.V.Sh / totali i pikëve të marra: 94.96, është identifikuar si 
Oferta e suksesshme.  
 
Me marrjen/publikimin e këtij njoftimi, fillojnë afatet e ankimit sipas përcaktimeve në nenin 110 të ligjit nr. 
162/2020, datë 23.12.2020, “Për Prokurimin Publik´. 
 

 

 

Titullari i Autoritetit/Entit Kontraktor 
 
               Arber AVRAMI 
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