
Adresa: Lagjia nr.1, Objekti Nr.7,Rruga Antipatrea ,Berat Tel: 00355 (0) 322 32947 E-mail:

ujesjelles_berat@yahoo.com

R E P U B L I K A E S H Q I P Ë R I S Ë
SH. A. UJËSJELLËS – KANALIZIME, BERAT - KUÇOVË

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT

Date 16.04.2020

Për: Operatorin Ekonomik “GEGA CENTER GKG” sh.p.k me NIPT K66801001T

Email: marketing@gegaoil.al Tel: 00355672051001

Procedura e prokurimit: Kerkese per propozim -Mallra

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-54832-03-24-2020

Përshkrim i shkurtër i kontratës: Blerje karburanti per vitin 2020

Publikime të mëparshme (ka patur:Buletini i Njoftimeve Publike
Nr. 1 datë 13 Janar 2020)

Buletini i Njoftimeve Publike:Nr. 17 datë 30 Mars 2020

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  çmimi më i ulët x, oferta ekonomikisht më e favorshme  

Njoftojme se, ka qenë pjesëmarrës në procedurë ofertuesi me vleren përkatëse të ofruar:

1.Operatori ekonomik “GEGA CENTER GKG” shpk me Nr Nipti K66801001T

Vlera (me numra dhe fjale) 2 528 170 (dymiljone
peseqindenjezetetetemijenjeqindeshtatedhjete) leke pa tvsh.

Nuk ka patur skualifikime.* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë “GEGA CENTER GKG” shpk me
adrese Tirane,Njesia nr 1,Rruga Ali Demi ,godina nr 110,pasuria nr 8/745zona kadastrale 8150.
Email: marketing@gegaoil Tel: 00355672051001 se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme
prej 2 528 170 (dymiljone peseqindenjezetetetemijenjeqindeshtatedhjete) leke pa tvsh është
identifikuar si oferta e suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë SH.A.U.K Berat-Kucove me adrese Lagjia Nr.1 Objekti
Nr.7 Rruga Antipatrea Berat sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit,
brenda 7 ditëve nga dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi.

Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do të
konfiskohet sigurimi i ofertës suaj (nëse është kërkuar) dhe tenderi do te anullohet siç parashikohet
në nenin 24 të Ligjit nr.9643 datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar.

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 08.04.2020

Ankesa: ka ose jo Nuk ka patur

(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR

PELIVAN SINAJ


