
 

                            Adresa: Lagja “1 Maj” ,Rruga “Tasi Dema”  Tel:034/504109 , email- info@ukf.al/ 
1 

 

 

 

           

 

REPUBLIKA E SHQIPËRISË 
SH.A UJËSJELLËS – KANALIZIME FIER 

             

Nr. ______ Prot.                                                                                                Fier, më 14/04/2022 

 

 

 

Lënda:  Formulari i Njoftimit Paraprak të Fituesit për proçedurën me objekt “Blerje Karburanti   

              Gazoil D1 dhe Benzinë”, me burim financimi nga Buxheti i “Sh.a Ujësjellës Kanalizime”  

              Fier. 

 

                                                                          AGJENCISË SË PROKURIMIT PUBLIK 

                                                                                                       TIRANË 

                                                                                                            (për botim) 

 

 

Shtojca 10   

 
SH.A UJËSJELLËS – KANALIZIME FIER 

 

 

Data:  14.04.2022 

Drejtuar:   Bashkimit të Operatorëve Ekonomik  

                        “GEGA CENTER GKG”SHPK/NIPT K66801001T  

                        “GEGA OIL GROUP”        SHA/NIPT K76911001E  

                        Adresa: TIRANE Njesia Nr.1, Rruga Ali Demi, godina nr 110, pasuria me Nr.8/745,  

                        Zone Kadastrale 8150  

Tiranë 

 

                                                                  NUIS  K66801001T  

                                                                                NUIS  K76911001E 

* * * 

Procedura e prokurimit: E hapur e thjeshtuar, me mjete elektronike. 
 

Numri i referencës së procedurës / lotit:  REF-22186-03-16-2022. 
 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Blerje Karburanti Gazoil D1 dhe Benzinë”, me fond limit prej 

9,590,340 (nëntë milion e pesëqind e nëntëdhjetë mijë e treqind e dyzetë) lekë pa TVSH, me burim 

financimi nga Buxheti i “Sh.a Ujësjellës Kanalizime” Fier, në përputhje me sasitë, specifikimet 

teknike, termat e referencës dhe kushtet e përcaktuara në DST.  

tel:034/504109
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Objekti i prokurimit do të prokurohet, kontraktohet dhe zbatohet (lëvrohet), me vlerë dhe sasi të plotë 

brenda afatit të lëvrimit. Afati kohor për ekzekutimin e kontratës: 12 muaj nga data e nënshkrimit 

të kontratës. 

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [23 Mars 2022], [Numri 36]. 
 

 

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:   

  

 oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në çmim  PO 

 

Me anë të këtij Njoftimi ju informojmë se, në këtë procedurë ka marrë pjesë Ofertuesi i mëposhtëm me 

vlerën përkatëse të ofruar: 

 

 Operatori ekonomik “GEGA CENTER GKG” Shpk, me NIPT K66801001T, ka ofruar për këtë 

tender vlerën ekonomike në total 7, 281, 666.66 (shtatë milion e dyqind e tetëdhjetë e një mijë e 

gjashtëqind e  gjashtëdhjetë e gjashtë pikë gjashtëdhjetë e gjashtë) lekë pa TVSH, me çmime të 

paraqitura sipas shtojcës 1. 

 

Formulari i ofertës është plotësuar nga dy ofertuesit GEGA CENTER GKG SHPK/ NIPT 

K66801001T dhe GEGA OIL GROUP SHA /NIPT K76911001E në formën e BOE (Bashkimit të 

Operatorëve Ekonomik).  

* * * 

1. Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë Bashkimin e Operatorëve Ekonomik                         

“GEGA CENTER GKG” SHPK me NIPT K66801001T dhe “GEGA OIL GROUP”SHA me 

NIPT K76911001E, se oferta e paraqitur me një vlerë të përgjithshme prej 7, 281, 666.66 (shtatë 

milion e dyqind e tetëdhjetë e një mijë e gjashtëqind e  gjashtëdhjetë e gjashtë pikë gjashtëdhjetë e 

gjashtë) lekë pa TVSH, është identifikuar si oferta e suksesshme.   

 

 

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 AUTORITETIT KONTRAKTOR 

 

_______________________ 

Petrit KANANI 

 

 

 

 

 
 

tel:034/504109

