
 

     

 

MINISTRIA E BRENDSHME 

AGJENCIA SHTETËRORE E PROKURIMEVE TË PËRQËNDRUARA 

 

 

Nr. ____ Prot.,               Tiranë, më __.___2022        

                                                       

 

FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORËVE EKONOMIKË TË SUKSESSHËM 

NË MARRËVESHJEN KUADËR 

(Para procesit te ankimimit) 

 

04.08.2022 

 

Për:  “GEGA OIL GROUP” SHA 

Adresa: Njesia nr.1, Rruga Ali Demi, godina nr.110, pasuria me nr.8/745, zona kadastrale 8150, 

Tiranë  

  

 

* * * 

Procedura e prokurimit: “Procedurë e Hapur mbi kufirin e lartë monetar”, Marrëveshje Kuadër 

me  një operator ekonomik ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara, me objekt: “Blerje 

Karburanti, përveç Jet A1” ndarë në 3(tre) lote”, me fond të përgjithshëm të marrëveshjes 

kuadër 345,090,265 (treqind e dyzetë e pesë milion e nëntëdhjetë mijë e dyqind e gjashtëdhjetë e 

pesë) Lekë pa TVSH dhe me nr REF-32485-06-10-2022. 

 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: " Loti I. “Furnizim me lëndë djegëse F -76”, me afat të 

marrëveshjes kuadër 3 (tre) vite, me fond limit të marrëveshjes kuadër: 277,000,000 (dyqind e 

shtatëdhjetë e shtatë milion) lekë (pa TVSH) ose  2,305,260 (dy milion e treqind e pesë mijë e 

dyqind e gjashtëdhjetë) Euro pa TVSH. Kursi i këmbimit sipas Bankës së Shqipërisë datë 

10.06.2022 është 120.16 lekë) me numër reference REF-32489-06-10-2022 dhe me afat kohor për 

ekzekutimin: Duke filluar nga  data e lidhjes së kontratës/kontratave sipas kërkesës se Autoritetit 

Kontraktor, brenda afatit  3 (tre) vite të lidhjes së Marrëveshjes Kuadër. 

 

Publikime të mëparshme ( jo ): Buletini i Njoftimeve Publike 20.06.2022, Nr.80  

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)   “GEGA OIL GROUP” SHA                                                        K76911001E 
        Emri i plotë i shoqërisë                     numri i NIPT-it  



Fondi i përgjithshëm të marrëveshjes kuadër: 277,000,000 (dyqind e shtatëdhjetë e shtatë milion) 

lekë (pa TVSH) 

Fitimi leke/liter (i pandryshuar gjate gjithe kohes se zbatimit te kontrates):  

0.1  (zero pikë  një ) leke/liter 

 

2)   “BOLV OIL” SHA                                                                      K32528408H  

     Emri i plotë i shoqërisë                     numri i NIPT-it  

Fondi i përgjithshëm të marrëveshjes kuadër: 277,000,000 (dyqind e shtatëdhjetë e shtatë milion) 

lekë (pa TVSH) 

Fitimi leke/liter (i pandryshuar gjate gjithe kohes se zbatimit te kontrates): 11,8 leke/liter 

(njembedhjete presje tetë) leke/liter 

   

3)   “RESULI- ER” SHA                                                                      L12510413V  

     Emri i plotë i shoqërisë                     numri i NIPT-it  

Fondi i përgjithshëm të marrëveshjes kuadër: 277,000,000 (dyqind e shtatëdhjetë e shtatë milion) 

lekë (pa TVSH) 

Fitimi leke/liter (i pandryshuar gjate gjithe kohes se zbatimit te kontrates): ska oferte 

ekonomike 
                                                               

 

Nga operatorët ekonomik pjesmarrës rezultojnë të skualifikuar operatoët ekonomik si më poshtë: 

 

1. “RESULI- ER” SHA                                                                      L12510413V  

     Emri i plotë i shoqërisë                     numri i NIPT-it  

Fondi i përgjithshëm të marrëveshjes kuadër: 277,000,000 (dyqind e shtatëdhjetë e shtatë milion) 

lekë (pa TVSH) 

Fitimi leke/liter (i pandryshuar gjate gjithe kohes se zbatimit te kontrates): ska oferte 

ekonomike 
   

Arsyet e skualifikimit te “RESULI- ER” SHA 

 

 Operatori ekonomik nuk ka paraqitur asnje nga dokumentet e kerkuara. Nuk ka paraqitur 

oferte ekonomike.  

 

 

Duke iu referuar procedurës së mësipërme, ju informojmë  se operatori ekonomikë i mëposhtëm 

eshtë identifikuar si i suksesshëm: 

 

 1)   “GEGA OIL GROUP” SHA                                                        K76911001E 
        Emri i plotë i shoqërisë                     numri i NIPT-it  

Fondi i përgjithshëm të marrëveshjes kuadër: 277,000,000 (dyqind e shtatëdhjetë e shtatë milion) 

lekë (pa TVSH) 

Fitimi leke/liter (i pandryshuar gjate gjithe kohes se zbatimit te kontrates):  

0.1  (zero pikë  një ) leke/liter 

 

2)   “BOLV OIL” SHA                                                                      K32528408H  



     Emri i plotë i shoqërisë                     numri i NIPT-it  

Fondi i përgjithshëm të marrëveshjes kuadër: 277,000,000 (dyqind e shtatëdhjetë e shtatë milion) 

lekë (pa TVSH) 

Fitimi leke/liter (i pandryshuar gjate gjithe kohes se zbatimit te kontrates): 11,8 leke/liter 

(njembedhjete presje tetë) leke/liter 

 

 

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 02.08.2022 

Me publikimin e këtij njoftimi, fillojnë afatet e ankimit sipas përcaktimeve në  nenin 109 të  Ligjit 

Nr. 162/2020, datë 23.12.2020, “Për Prokurimin Publik”. 

 

 

TITULLARI I ORGANIT QENDROR BLERËS 

 

 

DREJTOR I PËRGJITHSHËM 

 

 

 

Njësia e prokurimit: Znj. Suela HAXHIJA; Znj.Enkeleda MANDRECA;  Z. Filip BURAKU 

 

 


