
Shtojca  11 

 

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT 1 

(NË PËRFUNDIM TË AFATEVE TË ANKIMIT) 

[Data 27.03.2023 

Drejtuar: KLEIDI Gjirokaster DROPULL I SIPERM VRISERA Vrisera,Rruga Nacionale 

Gjirokaster- Kakavi, Zona Kadastrale 3833, Pasuria Nr.53/1 

 

Procedura e prokurimit/lotit: E hapur e thjeshtuar 

Numri i procedurës / referenca e Lotit: REF-59469-02-17-2023 

Përshkrimi i shkurtër i kontratës: ‘Furnizim me karburant Gaz oil 10 ppm ULSD për nevoja të Bashkisë 

Memaliaj dhe njësive Administrative të saj” 

 

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

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  

X 

 

 

Me anë të kësaj ju informojmë se Ofertuesit e mëposhtëm kanë marrë pjesë në këtë procedurë me këto 

vlera përkatëse të ofruara: 

1.    GEGA CENTER GKG                                                                       K66801001T 

          Emri i plotë i shoqërisë                          Numri i NIPT-t   

Vlera  3.304.280 (tre milion e treqind e katër mijë e dyqind e tetëdhjetë) dhe normë fitimi 

16.9% (gjashtëmbdhjetë pikë nëntë përqind) 

                    (e shprehur në shifra dhe fjalë) 

2.       KLEIDI SHPK                                                                                  K12511603H 

Emri i plotë i shoqërisë                 Numri i NIPT-it   

Vlera  3.167.000 (tre milion e njëqind e gjashtëdhjetë e shtatë mijë) dhe normë fitimi 8.8% 

(tetë pikë tetë përqind) 

(e shprehur në shifra dhe fjalë) 

Etj._________________________________________________________________________________ 

Janë skualifikuar Ofertuesit e mëposhtëm: 

                                                           
1 Ky Formular eshte i aplikueshëm nëse ka Ankime 



1._________________________________                    _________________           ________________ 

Emri i plotë i shoqërisë               Numri i NIPT-it               arsyet  

2._________________________________                    _____________________   _________________ 

Emri i plotë i shoqërisë                           Numri i NIPT-it                               arsyet   

 

*  *  * 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë KLEIDI  Gjirokaster DROPULL 

I SIPERM VRISERA Vrisera,Rruga Nacionale Gjirokaster- Kakavi, Zona Kadastrale 3833, 

Pasuria Nr.53/1 se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej 3.167.000 (tre milion e njëqind e 

gjashtëdhjetë e shtatë mijë) dhe normë fitimi 8.8% (tetë pikë tetë përqind)/ pikët totale të marra  [_____] 

është identifikuar si oferta e suksesshme. 

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Bashkisë Memaliaj  sigurimin e kontratës, siç parashikohet 

në dokumentat e tenderit, brenda 5 (pese) ditëve nga dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi.  

 

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

përfundimtar tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do të konfiskohet sigurimi i ofertës suaj dhe kontrata 

do t’i akordohet ofertuesit vijues në klasifikimin përfundimtar, oferta e të cilit është dorëzuar me një vlerë 

të përgjithshme prej3.304.280 (tre milion e treqind e katër mijë e dyqind e tetëdhjetë) dhe normë 

fitimi 

16.9% (gjashtëmbdhjetë pikë nëntë përqind)], siç parashikohet në nenin 83 të Ligjit nr. 162/2020 “Për 

prokurimin publik”.  

 

Ankesa pas Njoftimit te Fituesit (Paraprak) 

 

PO    JO X 

 

Nëse Po (vendimi përfundimtar për trajtimin e ankesës/ave nr. datë)___________________ 

 

Ankesa pas Njoftimit të Anullimit të procedurës: 

 

PO    JO 

Nëse Po (vendimi përfundimtar për trajtimin e ankesës/ave nr. datë)___________________ 

[TITULLARI I AUTORITETIT  KONTRAKTOR] 

 

GJOLEK GUCI 

 


