
Shtojca 10  

 

[Shtojcë  për tu plotësuar nga Autoriteti Kontraktor] 

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT 

[Memaliaj me 17.05.2022] 

 

Drejtuar: [ KLEIDI SHPK, me NIPT K12511603H, me adres, Gjirokaster DROPULL I SIPERM 

VRISERA Vrisera, Rruga Nacionale Gjirokaster - Kakavi, Zona Kadastrale 3833, Pasuria Nr. 

53/1 ] 

 

Procedura e prokurimit/lotit: [  Procedurë e hapur e thjeshtuar ] 

Numri i procedurës / referenca e Lotit:  [ REF- 24323-04-07-2022 ] 

Përshkrimi i shkurtër i kontratës: [ Blerje karburant Gazoil (10 ppm ULSD), dhe karburant  

benzinë  (Premium Unl 10 ppm) për nevojat e Drejtoris së Shërbimit, Memaliaj për vitin 2022, 

nga data e lidhjes së kontratës deri në 31.12.2022 ] 

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

 

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  

 

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. KLEIDI SHPK                       K12511603H 

          Emri i plotë i shoqërisë     Numri i NIPT-t   

Vlera 7,155,149 (shtate milion e njeqinde e pesedhjte e pesemije e njeqinde e dyzete e nente) leke 

2. GEGA CENTER GKG SHPK   K66801001T 

Emri i plotë i shoqërisë     Numri i NIPT-it   

Vlera 7,774,850.72 (shtate milion e shtateqind e shtatedhjete e kater mije e teteqind e pesedhjete 

presje shtatedhjte e dy) leke 

3. KASTRATI SHPK                         J61813529P 

Emri i plotë i shoqërisë     Numri i NIPT-it   



Vlera 8,020,000 (tete milion e njezete mije) leke 

 

Nga pjesërmarrësit janë skualifikuar Ofertuesit e mëposhtëm: 

 

1.  KASTRATI SHPK                 J61813529P   

Emri i plotë i shoqërisë               Numri i NIPT-it        

arsyet e mëposhtme: Operatori Ekonomike pjesemarres nuk plotesonte kriteret e kerkuara sipas 

fteses per ofert konkretisht nuk ka asnje pike tregtimi te karburantit ne territorin e AK.  

 

*  *  * 

 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë [KLEIDI SHPK, me NIPT 

K12511603H, me adres, Gjirokaster DROPULL I SIPERM VRISERA Vrisera, Rruga Nacionale 

Gjirokaster - Kakavi, Zona Kadastrale 3833, Pasuria Nr. 53/1], se oferta e paraqitur me vlerë 

totale prej 6,7 leke/liter [gjashte pike shtate leke per 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´. 

 

 

[Titullari i autoritetit kontraktor] 

 

Feta HOXHA 


