
 

REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

UJËSJELLËS KANALIZIME TIRANË SH.A 

DEPARTAMENTI LIGJOR DHE PROKURIMEVE 

DREJTORIA E PROKURIMEVE 

SEKTORI I SHËRBIMEVE DHE MALLRAVE 

 

Nr._________Prot                                                                           Tiranë, më ____/____/2022 

 

FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORËVE EKONOMIKË TË SUKSESSHËM 

NË MARRËVESHJEN KUADËR 

                                                (PAS PROCESIT TË ANKIMIT) 

Për:  BO "GEGA CENTER GKG" sh.p.k  &  “GEGA OIL GROUP” sh.a    

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

& Tiranë, Njësia nr.1, Rruga Ali Demi, godina nr.110.  

Procedura e prokurimit/lotit: E hapur mbi kufirin e lartë monetar”-marrëveshje kuadër me 

disa  operatorë ekonomikë ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara, ( Numri i operatorëve 

ekonomikë me të cilët do të perfundojë Marrëveshja Kuadër 1 (për secilin lot) 

Numri i proçedurës / referenca e Lotit: REF-19264-02-09-2022 

Numri i referencës së procedurës /Lotit 1: REF-19267-02-09-2022 

Përshkrimi i shkurtër i kontratës: “Blerje Karburanti për nevoja të Shoqërisë” të ndarë në lote: 

Loti 1: ”Blerje Benzinë pa plumb” me afat 12 muaj nga nënshkrimi i marrëveshjes kuadër. 

Fondi limit: 79, 987, 344 (shtatëdhjetë e nëntë milion e nëntëqind e tetëdhjetë e shtatë mijë e 

treqind e dyzetë e katër) lekë pa tvsh të ndarë në lote: 

Loti 1: ”Blerje Benzinë pa plumb” me fond limit 7,872,500 (shtatë milion e tetëqind e 

shtatëdhjetë e dy mijë e pesëqind) lekë pa tvsh. 

Publikimet e mëparshme (nëse është rasti): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]  

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  

oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar ne kosto    

oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në çmim X 



Me anë të këtij Njoftimi ju informojmë se, në këtë procedurë kanë marrë pjesë Ofertuesit e 

mëposhtëm me këto vlera përkatëse të ofruara: 

 

1.BO    "GEGA CENTER GKG" sh.p.k          &           “GEGA OIL GROUP” sh.a    

Emri i plotë i shoqërisë                     Numri i NIPT-t  

  K66801001T                                                 &                          K76911001E 

Vlera 7,602,000 (shtatë milion e gjashtëqind e dy mijë) lekë pa tvsh. 

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

      Emri i Shoqërisë                                                                                         Nr.Nipti  

L32320008H                             &   J63423463I                                       &  L41915013M 

Vlera 7,863,500 (shtatë million e tetëqind e gjashtëdhjetë e tre mijë e pesëqind) lekë pa tvsh. 

3.” Europetrol Durrës Albania”                                                                K24010212N 

       Emri i Shoqërisë                                                                                       Nr.Nipti  

 

Vlera 7,872,500 (shtatë milion e tetëqind e shtatëdhjetë e dy mijë e pesëqind)  lekë pa tvsh. 

Nga pjesërmarrësit janë skualifikuar Ofertuesit e mëposhtëm: 

1.” Europetrol Durrës Albania”                                                                K24010212N 

       Emri i Shoqërisë                                                                                       Nr.Nipti  

   Vlera 7,872,500 (shtatë milion e tetëqind e shtatëdhjetë e dy mijë e pesëqind)  lekë pa tvsh. 

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme: 

 Operatori ekonomik Europetrol Durrës Albania sh.a ka përzgjedhur si subjekt mbështetës 

Skënderi G për të cilën se rezulton se nuk ka paraqitur formularin e vetëdeklarimit të 

subjektit Skënderi G çka bie në kundërshtim me kushtet e përgjithshme të kualifikimit. 

 Së dyti nga verifikimi i formularit të ofertës ekonomike operatori ekonomik “Europetrol 

Durrës Albania” sh.a  ka plotësuar cmimin për litër 179 lekë pa tvsh për një sasi 43980.44 

l me vlerë totale 7,872,500 lekë pa tvsh duke paraqitur një preventiv me të dhëna të 

ndryshuara  nga ai i publikuari nga AK  në DT . Ju bëjmë me dije se sasia e kërkuar nga 

AK është 50,000 l ndërkohë që operatori ekonomik pjesëmarrës ka ofruar për AK 43980.44 

litër.Ndryshimi i  sasisë të kërkuar është bërë në kundërshtim të plotë  me dispozitat ligjore 

për prokurimet.Në preventivin e paraqitur nga AK, Operatori kishte detyrimin të plotësonte 

rubrikat mbi cmimin dhe vlerat por në asnjë mënyrë nuk duhej  të ndryshonte sasinë për 

artikullin e kërkuar. 



Duke iu referuar procedurës së mësipërme, ju informojmë  se operatorët ekonomikë të 

mëposhtëm janë identifikuar si të suksesshëm: 

 

1.BO    "GEGA CENTER GKG" sh.p.k          &           “GEGA OIL GROUP” sh.a    

Emri i plotë i shoqërisë                     Numri i NIPT-t  

  K66801001T                                                 &                          K76911001E 

Vlera 7,602,000 (shtatë milion e gjashtëqind e dy mijë) lekë pa tvsh. 

Si pasojë, nga ju kërkohet të paraqisni tek  UKT sh.a sigurimin e kontratës brenda 60(gjashtëdhjetë 

ditëve) nga data e marrjes të këtij njoftimi për të lidhur draft marrëveshjen. 

Ankesat:PO 

Gjatë afatit ligjor për pritjen e ankesave nga shoqëritë pjesëmarrëse në tender më datë 

15.04.2022  pranë Autoritetit Kontraktor,  si dhe Komisionit të Prokurimit Publik është paraqitur 

ankesë nga bashkimi i operatorëve ekonomikë “Gega Oil” sh.a &”Gega Center GKG” sh.p.k 

në lidhje me vlerësimin e proçedurave  të sipërcituar hyrë me Nr.7457, datë 15.04.2022. 

Me marrjen e ankesës nga bashkimi i operatorëve ekonomik ankimues  në mbështetje të ligjit Nr. 

162/2020 datë 23.12.2020 ”Për Prokurimin Publik” si dhe Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 

285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të Prokurimit Publik” (i ndryshuar), është 

pezulluar proçedura e prokurimit si dhe është ngritur Komisioni i Shqyrtimit të Ankesave.  

Më datë 27.04.2022 është njoftuar bashkimi i operatorëve ekonomikë nëpërmjet shkresës nr.prot 

7457/1 ndër të cilët është vendosur mospranimi i ankesës, si dhe është njoftuar Komisioni i 

Prokurimit Publik mbi vendimin e marrë nga AK nëpërmjet shkresës nr.prot 2083/12, datë 

27.04.2022. 

Më datë 13.05.2022 Komisioni i Prokurimit Publik ka publikuar vendimin nr.455/2022 mbi 

ankesën e paraqitur ndër të cilët ka vendosur pranimin e ankesës.  

Në zbatim të vendimit të KPP-së Autoriteti Kontraktor UKT sh.a ka kryer rivlerësimin e 

proçedurës 17.05.2022 duke kualifikuar bashkimin e operatorëve ekonomikë “Gega Center GKG” 

sh.p.k&”Gega Oil” sh.a. 

Njoftimi i klasifikimit të parë  është bërë më datë: 05.04.2022 

Njoftimi i riklasifikimit është bërë më datë: 17.05.2022 

 

 

 

 

 



 

 

                                         

 

 

 


