
 
R  E  P  U  B  L  I  K  A  E  S  H  Q  I  P  E  R  I  S  Ë 

UJËSJELLËS KANALIZIME SH.A LEZHË 

 

                          FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT 

 

Nr   ______    Prot                                                                Lezhë,më: 27/10/2022 

 

Për:    Gega Center GKG 

Adresa: Njësia Nr. 1, Rruga Ali Demi, godina Nr. 110, pasuria me Nr. 8/745, zona kadastrale 8150, Tiranë. 

 

Procedura e prokurimit/lotit: E hapur e Thjeshtuar, me mjete elektronike. 

 

Proçedura e prokurimit:  “  E Hapur e Thjeshtuar” , me mjete elektronike. 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: Blerje Karburant Naftë D1 për nevoja të Ujësjellës Kanalizime 

Sh.a Lezhë.  

 

Numri i Referencës së Proçedurës së Prokurimit : REF-44580-10-05-2022. 

 

Fondi limit : 5.163.600 (pesë milion e njëqind e gjashtëdhjetë e tremijë e gjashtëqind) lekë, pa TVSH, nga 

të ardhurat e shoqërisë. 

 

 

Kohëzgjatja  e kontratës :  deri në ezaurimin total të sasisë së prokuruar në bazë të fondit limit.  

 

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet):  

Buletini i Njoftimeve Publike; Nr.139 , Datë 10 Tetor 2022 

   

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:   

Oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në kosto □ 

Oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në çmim x 

 

Me anë të këtij njoftimi ju informojmë se , në këtë procedure kanë marrë pjesë Ofertuesit e 

mëposhtëm me këto vlera përkatëse të ofruara: 

 

1. Operatori ekonomik GEGA CENTER GKG SHPK                         NIPT:  K66801001T 

   

Çmimi total i ofertës  5.163.600 (pesë milion e njëqind e gjashtëdhjetë e tremijë e gjashtëqind) lekë pa 

tvsh, , çmimi i ofertës në vlerë absolute (fitimi lekë për liter) 14,9 ( katërmbëdhjetë presje nëntë) 

lekë për liter.  

  



Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë  se  Operatori ekonomik  GEGA 

CENTER GKG SHPK   adresa; Njësia Nr. 1, Rruga Ali Demi, godina Nr. 110, pasuria me Nr. 8/745, 

zona kadastrale 8150, Tiranë., se oferta e paraqitur në vlerë totale prej  5.163.600 (pesë milion e njëqind 

e gjashtëdhjetë e tremijë e gjashtëqind) lekë pa T.V.SH /pikët totale të marra  [_____ ]    është 

identifikuar si oferta e suksesshme. 

Referuar nenit 96, pika 2, gërma “b” të Ligjit Nr. 162, datë 23.12.2020 “ Për Prokurimin Publik”  

me publikimin e këtij njoftimi nuk do të priten afatet e ankimit, duke qënë se pjesëmarrës ka qënë 

një ofertues i vetëm, i cili është kualifikuar dhe shpallur fitues. 

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Autoritetit Kontraktor “ Ujësjellës Kanalizime Sh.a 

Lezhë” sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 5 (pesë) ditëve nga 

dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi. 

Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose nuk dorëzoni sigurimin e kontratës brenda afatit 

përfundimtar apo tërhiqeni nga nënskrimi i kontratës, do të konfiskohet sigurimi i ofertës tuaj siç 

parashikohet në nenin 83 të Ligjit Nr. 162, datë 23.12.2020 “ Për Prokurimin Publik”.  

 

 

 

ADMINISTRATOR I KOMANDUAR I PËRKOHSHËM I  AUTORITETIT 

KONTRAKTOR  

Ing. Petrit BARDHI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________ 
Adresa :Lagjja "Nene Tereza", Rruga Bajram Curri, Ndertese 2-Kateshe ne zonen kadastrale 

nr.8632, numri i pasurise 1/130, Lezhë. 

 


