
 

Shtojca 10 

 

[Shtojcë  për tu plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor] 

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT (PARAPRAK) 

[16.03.2023] 

 

Drejtuar: [BOE “GEGA CENTER GKG”sh.p.k me NIPT K66801001T me adrese:Rruga “Ali Demi” 

godina nr 110 pasuria 8/745 ZK 8150 Tirane dhe “GEGA OIL GROUP”sha me NIPT K76911001E me 

adrese:Rruga “Ali Demi” godina nr 110 pasuria 8/745 ZK 8150 Tirane ] 

 

Procedura e prokurimit/lotit:e Hapur  

Numri i procedurës / referenca e Lotit:REF 58378-02-08-2023  

Përshkrimi i shkurtër i kontratës: [Blerje Karburanti per vitin 2023] 

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

 

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  

 

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 BOE “GEGA CENTER GKG”sh.p.k me NIPT K66801001T 

             “GEGA OIL GROUP”sha me NIPT K76911001E  

Vlera 20.228.922 (njëzet milion e dyqind e njëzet e tetë mijë e nëntëqind e njëzet e dy)leke pa tvsh. 

Norma e fitimit eshte 19 leke per liter 

 

2.”SEFA”shpk                Numri i NIPT-it K56827002S  

Vlera 20.228.922 (njëzet milion e dyqind e njëzet e tetë mijë e nëntëqind e njëzet e dy)leke pa tvsh. 

Norma e fitimit eshte 17 leke per liter 

 

Nga pjesëmarrësit janë skualifikuar Ofertuesit e mëposhtëm: 

 



1”SEFA”shpk                Numri i NIPT-it K56827002S  

arsyet e mëposhtme: 

Ky operator ekonomik me date 06.03.2023 ka paraqitur deklarate terheqje nga procedura e 

prokurimit,prane Sekretarise se Bashkise Vau Dejes 

*  *  * 

 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë [BOE “GEGA CENTER GKG”sh.p.k me 

adrese:Rruga “Ali Demi” godina nr 110 pasuria 8/745 ZK 8150 Tirane dhe “GEGA OIL GROUP”sha me 

adrese:Rruga “Ali Demi” godina nr 110 pasuria 8/745 ZK 8150 Tirane], se oferta e paraqitur me vlerë 

totale prej 20.228.922 (njëzet milion e dyqind e njëzet e tetë mijë e nëntëqind e njëzet e dy)është 

identifikuar si fitues (paraprak) i procedurës së prokurimit. 

 

Me publikimin e këtij njoftimi, fillojnë afatet e ankimit sipas përcaktimeve në nenin 110 të Ligjit Nr. 

162/2020, datë 23.12.2020 “Për Prokurimin Publik 

 

                                    TITULLARI  I  AUTORITETIT  KONTRAKTOR 

                                                               MARK BABANI 


