
REPUBLIKA E SHQIPËRISË
UJËSJELLËS KANALIZIME TIRANË SH.A.

DREJTORIA E PROKURIMEVE
SEKTORI I SHËRBIMEVE DHE MALLRAVE

FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORËVE EKONOMIKË TË SUKSESSHËM
NË MARRËVESHJEN KUADËR

Për: BO”A&T”sh.a& “Olsi”sh.p.k& “2A2F-L OIL”

Adresa:Rruga Ibrahim Rugova ,kulla Sky Tower,kati 7, Ap.3,Tiranë, & Rruga Fier-Patos fshati
Grizë, zyrat në km 6, Fier,& Rruga Ibrahim Rugova ,kulla Sky Tower,kati 7/3.

* * *

Procedura e prokurimit: “Blerje Karburanti për nevoja të Shoqërisë”Loti 2“Blerje
Naftë(Eurodiesel) me fond limit 72.334.500(shtatëdhjetë e dy milion e treqind e tridhjetë e katër
mijë e pesëqind)lekë pa tvsh

Numri i referencës së procedurës/lotit:REF-51380-02-24-2020,
Numri i referencës së procedurës/lotit 2 REF-51389-02-24-2020
Përshkrim i shkurtër i kontratës: Blerje Karburanti për nevoja të Shoqërisë” Loti 1”Blerje
Benzinë pa plumb me fond limit 74,991,300(shtatëdhjetë e katër milion e nëntëqind e
nëntëdhjetë mijë e treqind)lekë pa tvsh i ndarë në lote:Loti 2“Blerje Naftë(Eurodiesel) me fond
limit 72.334.500(shtatëdhjetë e dy milion e treqind e tridhjetë e katër mijë e pesëqind)lekë pa
tvsh

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:   oferta ekonomikisht më e favorshme  çmimi më i ulët X(e
shprehur në marzh përqindje)

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

1.BO”A&T”sh.a & “Olsi”sh.p.k & “2A2F-L OIL”

L32320008H & J63423463I & L41915013M

Marzhi i fitimit 19,2 %(nëntëmbëdhjetë presje dy përqind)



Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhëm:

1.Nuk ka operatorë ekonomikë të skualifikuar për procedurën objekt prokurimi.

* * *
Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë se jane identifikuar si operatorë
ekonomikë të suksesshëm:

1.BO”A&T”sh.a & “Olsi”sh.p.k& “2A2F-L OIL”

L32320008H & J63423463I &L41915013M

Marzhi i fitimit 19,2 %(nëntëmbëdhjetë presje dy përqind)

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqiteni pranë UKT sh.apranë Drejtorisë së Prokurimeve brenda
60(gjashtëdhjetë) ditëve nga dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi për të lidhur draft
marrëveshjen.

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 14.04.2020

Ankesa: JO


