
 

     

 MINISTRIA E BRENDSHME 

                      AGJENCIA E BLERJEVE TË PËRQENDRUARA 

 

 
 

Nr. ____ Prot               Tiranë, më _.___2020          

                                                       
 

FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORËVE EKONOMIKË TË SUKSESSHËM 

NË MARRËVESHJEN KUADËR 

 

[Data: 09.09.2020] 
 

Për: “ALSTEZO” SHA 

Adresa: Lagjia Kryengritja e Fierit, Fier.        
                                                          

* * * 
 

Proçedura e prokurimit: “Procedurë e hapur”  - Shërbim - Marrëveshje kuadër me disa operatorë 

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

automjetesh” ndarë në 11 lote, me fond të përgjithshëm të marrëveshjes kuadër: 62,966,685 

(gjashtëdhjetë e dy milion e nëntëqind e gjashtëdhjetë e gjashtë mijë e gjashtëqind e tetëdhjetë e 

pesë) Lekë pa TVSH, me numër reference: REF-56548-04-22-2020. 
 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: Loti VIII me objekt: “Riparim, mirëmbajtje automjetesh për 

Drejtorinë e Shërbimit Spitalor Sarandë”, me fond limit të marrëveshjes kuadër: 4,968,474 

(katër milion e nëntëqind e gjashtëdhjetë e tetë mijë e katërqind e shtatëdhjetë e katër) lekë pa 

TVSH, me nr. REF-56565-04-22-2020 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 27.04.2020, Nr.22. 

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: 3,973,590 (tre milion e nëntëqind e shatëdhjetë e tre mijë e pesëqind e nëntëdhjetë)   

leke (pa TVSH) (me numra dhe fjalë) 

 

2) “KADIU” SHA      J61817045K 

       Emri i plotë i shoqërisë                numri i NIPT-it    

 Vlera: 4,187,480 (katër milion e njëqind e tetëdhjetë e shatë mijë e katërqind e tetëdhjetë) lekë     

(pa TVSH) (me numra dhe fjalë) 



 

Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhtëm: 

Arsyet e skualifikimit “KADIU” SHA: 

1) Operatori ekonomik nuk përmbush pikën 4 të kapacitetit ligjor/prefesional i operatorëve 

ekonomik pasi nuk arriti të paraqesë Licenca VII 3B 1(a,b,c,ç) për servisin në Qarkun e Vlorës. 

2) Operatori ekonomik nuk përmbush pikën 6 të kapacitetit ligjor/prefesional i operatorëve 

ekonomik pasi nuk arriti të paraqesë Leje mjedisit e tipit B për servisin në Qarkun e Vlorës. 

3) Operatori ekonomik nuk përmbush pikën 3 të kapacitetit teknik pasi për Drejtuesin Teknik nuk 

ka paraqitur librezë pune 

4) Operatori ekonomik nuk përmbush pikën 4 të kapacitetit teknik pasi dy punonjesit e deklaruar 

me profesion si pompist dhe llamarinist-bojaxhi nuk disponojne deshmi kualifikimi 

professional dhe sipas listëpagesave për periudhën e kërkuar nuk rezultojnë me këto 

profesione por janë deklaruar me kodin “shitës” 

* * * 

 

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

ekonomik të suksesshëm: 

 

1) “ALSTEZO” SHA                            J63208420N 

        Emri i plotë i shoqërisë                            numri i NIPT-it 

  Vlera: 3,973,590 (tre milion e nëntëqind e shatëdhjetë e tre mijë e pesëqind e nëntëdhjetë)    

leke (pa TVSH) 
  (me numra dhe fjalë) 

 

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 11.06.2020;  

Marrë përgjigje: vendim i  KSHA-së me nr. 1088/2 date 22.06.2020; Vendim i Komisionit të 

Prokurimit Publik nr.333/2020 me datë 20.08.2020 

Njoftimi i klasifikimi pas ri-vlerësimit është bërë në datë: 25.08.2020 

Ankesa në lidhje me rivlerësimin : Jo 

 

 

TITULLARI I ORGANIT QENDROR BLERËS 

                                                                                 DREJTOR I PËRGJITHSHËM    
 


