
 

     

 MINISTRIA E BRENDSHME 

                      AGJENCIA E BLERJEVE TË PËRQENDRUARA 

 
 

Nr. ____ Prot.,              Tiranë, më __.___2021          

                                                       
 

FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORËVE EKONOMIKË TË SUKSESSHËM 

NË MARRËVESHJEN KUADËR 

 

[Data: 31.03.2021] 
 

Për: “ALSTEZO” SHA  

Adresa: Lagjia ” Kryengritja e Fierit ”, Fier 
                                                          

* * * 
 

Proçedura e prokurimit: “Proçedure e hapur”- Shërbim - Marrëveshje kuadër me një operator 

ekonomik, ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara me objekt: “Riparim dhe mirëmbajtje 

automjetesh për Drejtorinë Vendore të Policisë Fier”, me fond të përgjithshëm: 10,723,990 

(dhjetë milion e shtatëqind e njëzet e tre mijë e nëntëqind e nëntëdhjetë) Lekë (pa TVSH), me nr. 

REF-85256-01-29-2021. 

 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Riparim dhe mirëmbajtje automjetesh për Drejtorinë 

Vendore të Policisë Fier”, me fond të përgjithshëm: 10,723,990 (dhjetë milion e shtatëqind e 

njëzet e tre mijë e nëntëqind e nëntëdhjetë) Lekë (pa TVSH), me nr. REF-85256-01-29-2021 dhe 

me afat kohor për ekzekutimin: Duke filluar nga  data e lidhjes së kontratës/kontratave sipas 

kërkesës se Autoritetit Kontraktor, brenda afatit 24 (njëzet e katër) muaj të lidhjes së Marrëveshjes 

Kuadër. 
 

Publikime të mëparshme (jo): Buletini i Njoftimeve Publike datë 08.02.2021, Nr.17. 

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  çmimi më i ulët x  
 

Njoftojmë se, kanë qenë pjesëmarrës në procedurë këta operatorë ekonomikë me vlerat përkatëse 

të ofruara: 

1) “ALSTEZO” SHA     J63208420N 

        Emri i plotë i shoqërisë                numri i NIPT-it    

  Vlera: 10,523,950 (dhjetë milion e pesëqind e njëzet e tre mijë e nëntëqind e pesëdhjetë ) lekë 

(pa TVSH)  

(me numra dhe fjalë). 

 

2) “KADIU” SHA                 J61817045K 

        Emri i plotë i shoqërisë                numri i NIPT-it    

  Vlera: 9,632,367 (nëntë milion e gjashtëqind e tridhjetë e dy mijë e treqind e gjashtëdhjetë e 

shtatë) lekë (pa TVSH)  

(me numra dhe fjalë). 

 



3) “VILNIK MOTORS” SHPK    L01314031G 

        Emri i plotë i shoqërisë                numri i NIPT-it    

  Vlera: 9,005,300 (nëntë milion e pesë mijë e treqind) lekë (pa TVSH)  

(me numra dhe fjalë). 

 

Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhtëm: 

1. Arsyeja e skualifikimit për “KADIU” SHA 

 Ofertuesi nuk plotëson pikën 3 të seksionit 3.1 “Kapaciteti ligjor/profesional i operatorëve 

ekonomikë”, pasi në ditën e hapjes së ofertave, nuk arriti të provojë se është i pajisur me leje 

mjedisore të tipit B, Kodi III.1.B të lëshuar nga Qendra Kombëtare e Biznesit (QKB), për vendin 

ku ushtron aktivitetin e bojatisjes së mjeteve. Leja mjedisore e tipit B Kodi III.1.B e paraqitur 

në SPE, nuk është në emër të operatorit ekonomik ofertues, por është në emër të “Tendence 3A” 

sh.a. 

 

2. Arsyeja e skualifikimit për “VILNIK MOTORS” SHPK 

 Tërhequr nga oferta e tij me shkresën datë 06.03.2021, e protokolluar pranë ABP me nr. 551 

prot datë 11.03.2021. 

 

* * * 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë se janë identifikuar si operatorë 

ekonomik të suksesshëm: 

 

1) “ALSTEZO” SHA                                   Renditur i pari 

            Vlera: 10,523,950 lekë pa TVSH  

 

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqiteni pranë organit qendror blerës Agjencia e Blerjeve të 

Përqendruara, me adresë: Ministria e Brendshme, Sheshi Skënderbej, nr.3, Tiranë, Tel: 

042247865, brenda 5 (pesë) ditëve nga dita e publikimit të këtij njoftimi, për të lidhur marrëveshjen 

kuadër. 
 

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë: 19.03.2021;  

Ankesa: Jo 

 

TITULLARI I ORGANIT QENDROR BLERËS 

 

DREJTOR I PËRGJITHSHËM 

 


