
 

     

 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: 26.03.2021] 
 

Për: “VILNIK MOTORS” SHPK  

Adresa: Rruga e Kavajës, Ndërtese 2 katëshe, Kati 2 , Km 6, Vaqarr, Tiranë 
                                                          

* * * 
 

Proçedura e prokurimit: “Kërkesë për propozim”- Shërbim - Marrëveshje kuadër me disa 

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

mirëmbajtje automjetesh për Qendrën Spitalore Univeritare “Nënë Tereza”” ndarë në 2(dy) 

lote, me fond të përgjithshëm: 7,879,842 (shtatë milion e tetëqind e shtatëdhjetë e nëntë mijë e 

tetëqind e dyzet e dy) Lekë (pa TVSH), me nr. REF-83252-12-28-2020. 
 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: Loti I “Riparim dhe mirëmbajtje automjetesh për Qendrën 

Spitalore Universitare “Nënë Tereza””, me fond limit: 4,291,055 (katër milion e dyqind e 

nëntëdhjetë e një mijë e pesëdhjetë e pesë) Lekë (pa TVSH), me nr. REF-83258-12-28-2020 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 31.12.2020, Nr.131. 

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: 2,984,550 (dy milion e nëntëqind e tetëdhjetë e katër mijë e pesëqind e pesëdhjetë) 

lekë (pa TVSH)  

(me numra dhe fjalë) 

 

2) BOE “Auto Manoku Servis” SHPK dhe  L62311016C 

POWER INDUSTRIES” SHPK    L51706022H 

        Emri i plotë i shoqërisë                numri i NIPT-it    

  Vlera: 3,305,900 (tre milion e treqind e pesë mijë e nëntëqind ) lekë (pa TVSH)  

(me numra dhe fjalë) 



 

3) “BUSHI-SERVIS” SHA                J61821054G 

        Emri i plotë i shoqërisë                numri i NIPT-it    

  Vlera: 3,547,850 (tre milion e pesëqind e dyzet e shtatë mijë e tetëqind e pesëdhjetë) lekë (pa 

TVSH)  

(me numra dhe fjalë) 

 

4) “KADIU” SHA                 J61817045K 

        Emri i plotë i shoqërisë                numri i NIPT-it    

  Vlera: 3,556,417 (tre milion e pesëqind e pesëdhjetë e gjashtë mijë e katërqind e 

shtatëmbëdhjetë) lekë (pa TVSH)  

(me numra dhe fjalë) 

 

5) “SERVIS AUTO 2000” SHPK    K31523078F 

        Emri i plotë i shoqërisë                numri i NIPT-it    

  Vlera: 2,955,280 (dy milion e nëntëqind e pesëdhjetë e pesë mijë e dyqind e tetëdhjetë) lekë 

(pa TVSH)  

(me numra dhe fjalë) 

 

6) “VILNIK MOTORS” SHPK    L01314031G 

        Emri i plotë i shoqërisë                numri i NIPT-it    

  Vlera: 2,770,300 (dy milion e shtatëqind e shtatëdhjetë mijë e treqind) lekë (pa TVSH)  

(me numra dhe fjalë) 

 

Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhtëm: 

1. Arsyeja e skualifikimit për BOE “Auto Manoku Servis” SHPK dhe “POWER 

INDUSTRIES” SHPK 

 Nuk plotëson pikën 6 gërma e), seksioni 2.3 “Kapaciteti teknik”, të Kritereve të veçanta të 

kualifikimit, pasi në momentin e hapjes së ofertave, nuk arriti të paraqesë Certifikatë për 

transport mallrash në emër të tij. Në rastin konkret, anëtari i BOE “Auto Manoku Service” 

shpk ka marrë me qira automjetin karrotrec me targë AA977UM nga personi fizik Luan Peza. 

Nga dokumentacioni i dorëzuar, vërtetohet se çertifikata për transport mallrash e automjetit 

karrotrec me targë AA977UM të cilën e disponon personi fizik Luan Peza, është specifike dhe 

e lëshuar për kryerjen e transportit të mallrave, brenda vendit, vetëm për llogari të veprimtarisë 

së vet. Në këtë mënyrë, kryerja e transportit të mallrave nga ana e operatorit ekonomik “Auto 

Manoku Service” shpk me kamionin e personit fizik Luan Peza do të jetë në kushtet e kryerjes 

së transportit të mallrave me qira dhe për të tretë pa licencën përkatëse, transport i cili në zbatim 

të nenit 41 të ligjit “Për Transportet Rrugore” është i ndaluar.  

 

2. Arsyeja e skualifikimit për “BUSHI-SERVIS” SHA 
 

 Nuk plotëson pikën 6 gërma e), seksioni 2.3 “Kapaciteti teknik”, të Kritereve të veçanta të 

kualifikimit, pasi në momentin e hapjes së ofertave, nuk arriti të paraqesë Certifikatë për 

transport mallrash në emër të tij. Në rastin konkret, operatori ekonomik “Bushi Servis” SHA 

ka marrë me qira automjetin karrotrec me targë AA501AC nga personi fizik Bledi Haka. Nga 

dokumentacioni i dorëzuar, vërtetohet se çertifikata për transport mallrash e automjetit 



karrotrec me targë AA501AC të cilën e disponon personi fizik Bledi Haka, është specifike dhe 

e lëshuar për kryerjen e transportit të mallrave, brenda vendit, vetëm për llogari të veprimtarisë 

së vet. Në këtë mënyrë, kryerja e transportit të mallrave nga ana e operatorit ekonomik “Bushi 

Servis” SHA me kamionin e personit fizik Bledi Haka do të jetë në kushtet e kryerjes së 

transportit të mallrave me qira dhe për të tretë pa licencën përkatëse, transport i cili në zbatim 

të nenit 41 të ligjit “Për Transportet Rrugore” është i ndaluar.  

 Nuk përmbush pikën 5 të seksionit 2.3 “Për kapacitetin teknik” të Kritereve të veçanta të 

kualifikimit, pasi në ditën e hapjes së ofertave nuk arriti të provojë nëpërmjet dokumentacionit 

të kërkuar në DST se disponon të gjitha pajisjet dhe instrumentet minimale të nevojshme për 

zbatimin e kontratës. Operatori ekonomik ka deklaruar se pajisjet e kërkuara janë të listuara 

tek asetet e kompanisë bashkëngjitur pasqyrave financiare 2019. 

 

3. Arsyeja e skualifikimit për “SERVIS - AUTO 2000” SHPK 

 

 Ofertuesi “SERVIS - AUTO 2000” SHPK s’kualifikohet “Në zbatim të Vendimit nr. 114/2021 

me datë 05.03.2021 të Komisionit të Prokurimit Publik” 

 

* * * 

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

ekonomik të suksesshëm: 

 

7) “VILNIK MOTORS” SHPK                          Renditur i pari         

Emri i plotë i shoqërisë                   

  Vlera: 2,770,300 (dy milion e shtatëqind e shtatëdhjetë mijë e treqind) Lekë (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: 21.01.2021;  

Njoftimi i Klasifikimit pas ri-vlerësimit është bërë në datë: 11.03.2021 

Ankesa: Po 

Kanë marrë përgjigje nga Organi Qendror Blerës në datë: 29.01.2021 

Vendimi i Komisionit të Prokurimit Publik nr. 114/2021 me datë 05.03.2021 

 

TITULLARI I ORGANIT QENDROR BLERËS 

 

DREJTOR I PËRGJITHSHËM 
 


