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REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BASHKIA GRAMSH

NJËSIA E PROKURIMIT

Nr_______prot Gramsh, më 14/02/2019

FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORËVE EKONOMIKË TË SUKSESSHËM
NË MARRËVESHJEN KUADËR

[Data14.02.2019]

Për: [“Kastrati “ shp.k, Adresa :Lagjia nr.14,Rruga “Tirana”,Shkozet,Durrës]

* * *

Procedura e prokurimit: E Hapur-Marrëveshje kuadër

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-03142-01-07-2019

Përshkrim i shkurtër i kontratës: [Loti i parë :“Blerje karburanti per administraten e bashkise”
“,Sasia 55 000 litra,kohëzgjatja e kontratës-24 muaj nga data e lidhjes së marrëveshjes kuadër,
REF-03144-01-07-2019]
Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data 14.01.2019 ]
[Numri-2]

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  d oferta ekonomikisht më e favorshme X çmimi më i ulët

Njoftojmë se, kanë qenë pjesëmarrës në procedurë këta operatorë ekonomikë, me shumatoren e
çmimeve për njësi të ofruar/ me vlerat përkatëse të ofruara:

1. Shoqëria “Kastrati”sh.p.k J61813529P

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Shumatorja e çmimeve për njësi të ofruar/vlera: marzhi i fitimit 14%(katërmbëdhjetë përqind),pa
TVSH dhe vlera e ofertës 7 644 450 (shtatëmilionë e gjashtëqind e dyzetë e katërmijë e
katërqind e pesëdhjetë )lekë,pa TVSH.

Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhëm:
Nuk ka operatorë ekonomikë të skualifikuar

* * *
Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë se jane identifikuar si operatorë
ekonomikë të suksesshëm:
1 . Shoqëria “Kastrati”sh.p.k J61813529P

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it



Shumatorja e çmimeve për njësi të ofruar/Vlera: marzhi i fitimit 14%(katërmbëdhjetë
përqind),pa TVSH dhe vlera e ofertës 7 644 450 (shtatëmilionë e gjashtëqind e dyzetë e
katërmijë e katërqind e pesëdhjetë )lekë,pa TVSH / Pikët totale të marra 100 pikë .

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqiteni pranë Bashkisë Gramsh, Bulevardi “10 korriku”,Sheshi
“Kamber Dërmyshi “ ,pranë Njësisë së Prokurimit,kati tretë, brenda 5 (pesë) ditëve nga dita e
marrjes/publikimit të këtij njoftimi për të lidhur draft marrëveshjen.

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 06.02.2019
Ankesa: ka ose jo : Nuk ka ankesa

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR

KRYETARI
LULJETA DOLLANI

Konceptoi E.Guzi
Miratoi A.Shuli
Dosja nr___________
Afati___________


