
 

 

 

BASHKIA GJIROKASTËR 

 

Nr ________Prot                                                                                 Gjirokastër më ___.___.2023 

 

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT 

[16.03.2023] 

 

Drejtuar: BOE  

& “ANEL & CO” sh.p.k me NIPT L82505601P, me adresë  GJIROKASTER Rruga 18 

Shtatori,lagjja 18 Shtatori, godine 4-kateshe, kati i 2-te, nr. Pasurie 15/4, ZK 8541  

 

 “GEGA CENTER GKG” SHPK me nipt K66801001T me adresë TIRANE Njesia Nr.1, 

Rruga Ali Demi, godina nr 110, pasuria me Nr.8/745, Zone Kadastrale 8150 

 

Procedura e prokurimit/lotit: E hapur Mall  

Numri i referencës së procedurës /Lotit: REF-56914-01-25-2023 

 

Loti I Naftë benzinë Numri i referencës së procedurës /Lotit:  

REF-56928-01-25-2023  

 

Përshkrimi i shkurtër i kontratës: Objekti i kontratës / Marrëveshjes Kuadër: Karburant  

Loti I Nafte / Benzinë  sipas preventivit në DST 28 deri më 31.12.2023 

Publikimet e mëparshme (nëse është rasti): Buletini i Njoftimeve Publike [30.01.2023] nr  [10]  

 

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  

 

 

 



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

mëposhtëm me këto vlera përkatëse të ofruara: 

 

1. BOE  “ANEL & CO” sh.p.k me NIPT L82505601P, “GEGA CENTER GKG” 

SHPK me nipt K66801001T, Vlera e ofruar e ofertes 27 011 532.83 (njezet e shtate 

million e njembedhjete mije e peseqind e tridhjete e dy pike tetedhjete e tre) leke pa 

tvsh, me marzh fitimi 15.2 leke / liter. 

 

Nga pjesërmarrësit janë skualifikuar Ofertuesit e mëposhtëm: 

 

 SKA . 

*  *  * 

 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë  

 

& “ANEL & CO” sh.p.k me NIPT L82505601P, me adresë  GJIROKASTER Rruga 18 

Shtatori,lagjja 18 Shtatori, godine 4-kateshe, kati i 2-te, nr. Pasurie 15/4, ZK 8541 

 

 “GEGA CENTER GKG” SHPK me nipt K66801001T me adresë TIRANE Njesia Nr.1, 

Rruga Ali Demi, godina nr 110, pasuria me Nr.8/745, Zone Kadastrale 8150 

 

 se oferta e paraqitur me vlerë totale prej 27 011 532.83 (njezet e shtate million e njembedhjete 

mije e peseqind e tridhjete e dy pike tetedhjete e tre) leke pa tvsh, me marzh fitimi 15.2 leke / 

liter 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´. 

 

 

ZYRTARI I AUTORIZUAR I AUTORITETIT KONTRAKTOR 

Nertil Nebiaj 

 



 

 


