MINISTRIA E BRENDSHME

AGJENCIA E BLERJEVE TË PËRQENDRUARA
FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT

Nga: Autoritetit Kontraktor, Adresa, Nr.tel :
Ministria e Punëve të Brendshme, Drejtoria e Prokurimeve të Përqendruara Adresa: Sheshi
Skënderbej Nr. 3, Tiranë, Tel/Fax:04/ 2224403
Drejtuar:
Loti II “Blerje Fuoristradë 4x4 për Kolegjin e Posaçëm të Apelimit”: REF-55965-03-15-2018
Operatorit ekonomik “ALBANIA MOTOR COMPANY” SHPK me numër NIPT K41829010I,
me ofertë ekonomike 2 128 750 (dy milion e njëqind e njëzetë e tetë mijë shtatëqind e pesë
dhjetë) lekë, vlera pa TVSH.
Loti III “Blerje Fuoristradë 4x4 me kalueshmëri të lartë për Gardën e Republikës”: REF-5596703-15-2018
Operatorit ekonomik “CLASSIC” SHPK me numër NIPT J91909004J, me ofertë ekonomike
35 700 000 (tridhjetë e pesë milion e shtatëqind e mijë) lekë, vlera pa TVSH.
Loti IV “Blerje automjete për Garden e Republikës”: REF-55969-03-15-2018
Operatorit ekonomik “HYUNDAI AUTO ALBANIA” SHPK me numër NIPT K62420006T, me
ofertë ekonomike 5 880 000 (pesë milion e tetëqind e tetëdhjetë e tetë mijë) lekë, vlera pa TVSH
Loti V “Blerje Minibus për Drejtorinë e Përgjithshme të Burgjeve”: REF-55971-03-15-2018
Operatorit ekonomik HYUNDAI AUTO ALBANIA” SHPK me numër NIPT K62420006T, me
ofertë ekonomike 19 333 333 (nëntëmbëdhjetë milion e treqind e tridhjetë e tre mijë treqind e
tridhjetë e tre) lekë, vlera pa TVSH.
Loti VII “Blerje Fuoristradë Pick-Up për Shërbimin Gjeologjik Shqiptar”: REF-55975-03-152018
Operatorit ekonomik “CLASSIC” SHPK me numër NIPT J91909004J, me ofertë ekonomike
9 332 000 (nëntë milion e treqind e tridhjetë e dy mijë) lekë, vlera pa TVSH
Loti VIII “Blerje Fuoristradë 4x4 për SHÇBA-në”: REF-55977-03-15-2018
Operatorit ekonomik “ALBANIA MOTOR COMPANY” SHPK me numër NIPT K41829010I,
me ofertë ekonomike 6 386 250 (gjashtë milion e treqind e tetëdhjetë e gjashtë mijë e dyqind e
pesëdhjetë) lekë, vlera pa TVSH.

Loti XI “Blerje SUV për Inspektoriatin Shtetëror të Punës dhe Shërbimeve Shoqërore”: REF55984-03-15-2018
Operatorit ekonomik “HYUNDAI AUTO ALBANIA” SHPK me numër NIPT K62420006T, me
ofertë ekonomike 4 600 000 (katër milion e gjashtëqind mijë) lekë, vlera pa TVSH.
Loti XII “Blerje Fuoristradë 4x4 për Inspektoriatin Shtetëror të Punës dhe Shërbimeve
Shoqërore”: REF-55986-03-15-2018
Operatorit ekonomik “CLASSIC” SHPK me numër NIPT J91909004J, me ofertë ekonomike
3 660 000 (tre milion e gjashtëqind gjashtëdhjetë mijë) lekë, vlera pa TVSH.
Loti XIII “Blerje Automjete për SHISH”: REF-55988-03-15-2018
Operatorit ekonomik “AUTO FRANCE-AL” SHPK me numër NIPT K32313001H, me ofertë
ekonomike 11 804 000 (njëmbëdhjetë milion e tetëqind e katër mijë) lekë, vlera pa TVSH.
Loti XIV “Blerje automjet për SHISH”: REF-55990-03-15-2018
Operatorit ekonomik “PORSCHE ALBANIA” SHPK me numër NIPT K51914014P, me ofertë
ekonomike 3 520 000 (tre milion e pesëqind e njëzet mijë) lekë, vlera pa TVSH.
Procedura e prokurimit: “Procedurë e hapur”.
Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Blerje automjetesh”: REF-55953-03-15-2018
Fondi limit 133 024 423 (njëqind e tridhjetë e tre milion e njëzet e katër mijë e katërqind e njëzet
e tre) Lekë pa TVSH, ndare ne 14 Lote si mëposhtë:
Loti I “Blerje automjet për Drejtorinë e Përgjithshme të Metrologjisë” me fond limit 3
916 667 (tre milion e nëntëqind e gjashtëmbëdhjetë mijë e gjashtëqind e gjashtëdhjetë e
shtatë) lekë pa TVSH.
Loti II “Blerje Fuoristradë 4x4 për Kolegjin e Posaçëm të Apelimit” me fond limit 2 500
000 (dy milion e pesëqind mijë) lekë pa TVSH.
Loti III “Blerje Fuoristradë 4x4 me kalueshmëri të lartë për Gardën e Republikës” me
fond limit 36 499 998 (tridhjetë e gjashtë milion e katërqind e nëntëdhjetë e nëntë mijë e
nëntëqind e nëntëdhjetë e tetë) lekë pa TVSH.
Loti IV “Blerje automjete për Gardën e Republikës” me fond limit 6 164 001 (gjashtë
milion e njëqind e gjashtëdhjetë e katër mijë e një) lekë pa TVSH.
Loti V “Blerje Minibus për Drejtorinë e Përgjithshme të Burgjeve” me fond limit 19 899
000 (nëntëmbëdhjetë milion e tetëqind e nëntëdhjetë e nëntë mijë) lekë pa TVSH.
Loti VI “Blerje Fuoristradë për Shërbimin Gjeologjik Shqiptar” me fond limit 2 612 915
(dy milion e gjashtëqind e dymbëdhjetë mijë e nëntëqind e pesëmbëdhjetë) lekë pa

TVSH.
Loti VII “Blerje Fuoristradë Pick-Up për Shërbimin Gjeologjik Shqiptar” me fond limit
9 879 740 (nëntë milion e tetëqind e shtatëdhjetë e nëntë mijë e shtatëqind e dyzet) lekë
pa TVSH.
Loti VIII “Blerje Fuoristradë 4x4 për SHÇBA-në” me fond limit 7 500 000 (shtatë
milion e pesëqind mijë) lekë pa TVSH.
Loti IX “Blerje automjete për SHÇBA-në” me fond limit 17 717 700 (shtatëmbëdhjetë
milion e shtatëqind e shtatëmbëdhjetë mijë e shtatëqind) lekë pa TVSH.
Loti X “Blerje automjet per transport materialesh+personash (i vogel) 4+1 vende
(Kombi) për SHÇBA” me fond limit 2 000 000 (dy milion) lekë pa TVSH.
Loti XI “Blerje SUV për Inspektoriatin Shtetëror të Punës dhe Shërbimeve Shoqërore”
me fond limit 4 666 667 (katër milion e gjashtëqind e gjashtëdhjetë e gjashtë mijë e
gjashtëqind e gjashtëdhjetë e shtatë) lekë pa TVSH.
Loti XII “Blerje Fuoristradë 4x4 për Inspektoriatin Shtetëror të Punës dhe Shërbimeve
Shoqërore” me fond limit 3 666 666 (tre milion e gjashtëqind e gjashtëdhjetë e gjashtë
mijë e gjashtëqind e gjashtëdhjetë e gjashtë) lekë pa TVSH.
Loti XIII “Blerje Automjete për SHISH” me fond limit 12 261 690 (dymbëdhjetë
milion e dyqind e gjashtëdhejtë e një mijë e gjashtëqind e nëntëdhjetë) lekë pa TVSH.
Loti XIV “Blerje automjet për SHISH” me fond limit 3 739 379 (tre milion e shtatëqind
e tridhjetë e nëntë mijë e treqind e shtatëdhjetë e nëntë) lekë pa TVSH.
Burimi i financimit: Buxheti i shtetit
Data e zhvillimit të procedurës së prokurimit: 10.04.2018
Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]
Njoftojmë se, kanë qenë pjesëmarrës dhe jane skualifikuar, per arsyet e meposhteme, operatoret
ekonomike sipas loteve:
Për Lotin II “Blerje Fuoristradë 4x4 për Kolegjin e Posaçëm të Apelimit” 2 500 000 lekë pa
TVSH.
1- “HYUNDAI AUTO ALBANIA” SHPK me numër NIPT K62420006T, me ofertë
ekonomike 2 450 000 (dy milion e katërqind e pesëdhjetë mijë) lekë, vlera pa TVSH.
KUALIFIKOHET
2- “ALBANIA MOTOR COMPANY” SHPK me numër NIPT K41829010I, me ofertë
ekonomike 2 128 750 (dy milion e njëqind e njëzetë e tetë mijë shtatëqind e pesë dhjetë)

lekë, vlera pa TVSH.
KUALIFIKOHET
3- “PORSCHE ALBANIA” SHPK me numër NIPT K51914014P, pa ofertë ekonomike.
 Nuk ka paraqitur asnjë prej dokumentave të kërkuara në DT.
S’KUALIFIKOHET
Për Lotin III “Blerje Fuoristradë 4x4 me kalueshmëri të lartë për Gardën e Republikës”
me fond limit 36 499 998 (tridhjetë e gjashtë milion e katërqind e nëntëdhjetë e nëntë mijë
e nëntëqind e nëntëdhjetë e tetë) lekë pa TVSH.
1- “CLASSIC” SHPK me numër NIPT J91909004J, me ofertë ekonomike 35 700 000
(tridhjetë e pesë milion e shtatëqind e mijë) lekë, vlera pa TVSH.
KUALIFIKOHET
2- “PORSCHE ALBANIA” SHPK me numër NIPT K51914014P, pa ofertë ekonomike.
 Nuk ka paraqitur asnjë prej dokumentave të kërkuara në DT.
S’KUALIFIKOHET
Për Lotin IV “Blerje automjete për Gardën e Republikës” me fond limit 6 164 001 (gjashtë
milion e njëqind e gjashtëdhjetë e katër mijë e një) lekë pa TVSH.
1- “HYUNDAI AUTO ALBANIA” SHPK me numër NIPT K62420006T, me ofertë
ekonomike 5 880 000 (pesë milion e tetëqind e tetëdhjetë e tetë mijë) lekë, vlera pa
TVSH.
KUALIFIKOHET
2- SI & CO Company” SHPK me numër NIPTI L21420002F, me ofertë ekonomike 5 780
000 (pesë milion e shtatëqind e tetëdhjetë mijë) lekë, vlera pa TVSH,
 Nuk ploteson piken 1 te “Kapacitetit ligjor/profesional” pasi dokumenti i paraqitur ne
permbushje te kesaj kerkese nuk verteton as qe AGS eshte prodhues dhe as qe AGS eshte
distributor i autorizuar i asnje lloji automjeti.


Nuk ploteson piken 2 te “Kapacitetit teknik” pasi dokumenti i paraqitur ne permbushje te
kesaj pike nuk eshte as nga prodhuesi i mjeteve dhe as nga distributori i autorizuar.



Nuk ploteson piken 4 te “Kapacitetit teknik” pasi fletet dhe fotografite e paraqitura nuk
jane katalog teknik me te dhenat e automjetit. Gjithashtu ato jane te paperkthyera ne
gjuhen shqipe
S’KUALIFIKOHET

3- “PORSCHE ALBANIA” SHPK me numër NIPT K51914014P, pa ofertë ekonomike.
 Nuk ka paraqitur asnjë prej dokumentave të kërkuara në DT.
S’KUALIFIKOHET

Për Lotin V “Blerje Minibus për Drejtorinë e Përgjithshme të Burgjeve” me fond limit 19
899 000 (nëntëmbëdhjetë milion e tetëqind e nëntëdhjetë e nëntë mijë) lekë pa TVSH
1- “CLASSIC” SHPK me numër NIPT J91909004J, me ofertë ekonomike 17 733 333
(shtatëmbëdhjetë milion e shtatëqind e tridhjetë e tre mijë e tre qind e tridhjetë e tre )
lekë, vlera pa TVSH.
 terhequr nga oferta ekonomike me shkresen protokolluar me tonen nr. 386 datë
13.04.2018
S’KUALIFIKOHET
2- “HYUNDAI AUTO ALBANIA” SHPK me numër NIPT K62420006T, me ofertë
ekonomike 19 333 333 (nëntëmbëdhjetë milion e treqind e tridhjetë e tre mijë treqind e
tridhjetë e tre) lekë, vlera pa TVSH.
KUALIFIKOHET
3- “PORSCHE ALBANIA” SHPK me numër NIPT K51914014P, pa ofertë ekonomike.
 Nuk ka paraqitur asnjë prej dokumentave të kërkuara në DT.
S’KUALIFIKOHET
Për Loti VI “Blerje Fuoristradë për Shërbimin Gjeologjik Shqiptar” me fond limit 2 612
915 (dy milion e gjashtëqind e dymbëdhjetë mijë e nëntëqind e pesëmbëdhjetë) lekë pa
TVSH
1- “ALBANIA MOTOR COMPANY” SHPK me numër NIPT K41829010I, me ofertë
ekonomike 2 281 583 (dy milion e dyqind e tetëdhjetë e një mijë e pesëqind e tetëdhjetë
e tre) lekë, vlera pa TVSH.
 Nuk ploteson specifikimet teknike pasi konsumi i karburantit te mjetit te ofruar eshte me
i larte se sa kerkohet ne dst
S’KUALIFIKOHET
2- “HYUNDAI AUTO ALBANIA” SHPK me numër NIPT K62420006T, me ofertë
ekonomike 2 500 000 (dy milion e pesëqind mijë) lekë, vlera pa TVSH.


Nuk ploteson specifikimet teknike pasi konsumi i karburantit te mjetit te ofruar eshte me
i larte se sa kerkohet ne dst
S’KUALIFIKOHET

3- “PORSCHE ALBANIA” SHPK me numër NIPT K51914014P, pa ofertë ekonomike.
 Nuk ka paraqitur asnjë prej dokumentave të kërkuara në DT.
S’KUALIFIKOHET

Për Loti VII “Blerje Fuoristradë Pick-Up për Shërbimin Gjeologjik Shqiptar” me fond
limit 9 879 740 (nëntë milion e tetëqind e shtatëdhjetë e nëntë mijë e shtatëqind e dyzet)
lekë pa TVSH
1- “ALBANIA MOTOR COMPANY” SHPK me numër NIPT K41829010I, me ofertë
ekonomike 9 700 550 (nëntë milion e shtatëqind mijë e pesëqind e pesëdhjetë) lekë, vlera
pa TVSH.
 Nuk ploteson piken 4 te “Kapacitetit teknik” nuk ka paraqitur katalog teknik per
automjetin e ofertuar
S’KUALIFIKOHET
2- “CLASSIC” SHPK me numër NIPT J91909004J, me ofertë ekonomike 9 332 000 (nëntë
milion e treqind e tridhjetë e dy mijë) lekë, vlera pa TVSH.
KUALIFIKOHET
3- “PORSCHE ALBANIA” SHPK me numër NIPT K51914014P, pa ofertë ekonomike.
 Nuk ka paraqitur asnjë prej dokumentave të kërkuara në DT.
S’KUALIFIKOHET
Për Lotin VIII “Blerje Fuoristradë 4x4 për SHÇBA-në” me fond limit 7 500 000 (shtatë
milion e pesëqind mijë) lekë pa TVSH
1- “ALBANIA MOTOR COMPANY” SHPK me numër NIPT K41829010I, me ofertë
ekonomike 6 386 250 (gjashtë milion e treqind e tetëdhjetë e gjashtë mijë e dyqind e
pesëdhjetë) lekë, vlera pa TVSH.
KUALIFIKOHET
2- “HYUNDAI AUTO ALBANIA” SHPK me numër NIPT K62420006T, me ofertë
ekonomike 6 750 000 (gjashtë milion e shtatë qind e pesëdhjetë mijë) lekë, vlera pa
TVSH.
KUALIFIKOHET
3- “PORSCHE ALBANIA” SHPK me numër NIPT K51914014P, pa ofertë ekonomike.
 Nuk ka paraqitur asnjë prej dokumenteve të kërkuara në DT.
S’KUALIFIKOHET

Për Lotin XI “Blerje SUV për Inspektoriatin Shtetëror të Punës dhe Shërbimeve
Shoqërore” me fond limit 4 666 667 (katër milion e gjashtëqind e gjashtëdhjetë e gjashtë
mijë e gjashtëqind e gjashtëdhjetë e shtatë) lekë pa TVSH
1- “HYUNDAI AUTO ALBANIA” SHPK me numër NIPT K62420006T, me ofertë

ekonomike 4 600 000 (katër milion e gjashtëqind mijë) lekë, vlera pa TVSH.
KUALIFIKOHET
2- “PORSCHE ALBANIA” SHPK me numër NIPT K51914014P, pa ofertë ekonomike.
 Nuk ka paraqitur asnjë prej dokumentave të kërkuara në DT.
S’KUALIFIKOHET
Për Lotin XII “Blerje Fuoristradë 4x4 për Inspektoriatin Shtetëror të Punës dhe
Shërbimeve Shoqërore” me fond limit 3 666 666 (tre milion e gjashtëqind e gjashtëdhjetë e
gjashtë mijë e gjashtëqind e gjashtëdhjetë e gjashtë) lekë pa TVSH
1- “CLASSIC” SHPK me numër NIPT J91909004J, me ofertë ekonomike 3 660 000 (tre
milion e gjashtëqind gjashtëdhjetë mijë) lekë, vlera pa TVSH.
KUALIFIKOHET
2- “PORSCHE ALBANIA” SHPK me numër NIPT K51914014P, pa ofertë ekonomike.
 Nuk ka paraqitur asnjë prej dokumentave të kërkuara në DT.
S’KUALIFIKOHET
Për Lotin XIII “Blerje Automjete për SHISH” me fond limit 12 261 690 (dymbëdhjetë
milion e dyqind e gjashtëdhejtë e një mijë e gjashtëqind e nëntëdhjetë) lekë pa TVSH
1. “HYUNDAI AUTO ALBANIA” SHPK me numër NIPT K62420006T, me ofertë
ekonomike 11 950 000 (njëmbëdhjetë milion e nëntëqind e pesëdhjetë mijë) lekë, vlera
pa TVSH.
KUALIFIKOHET
2. “AUTO FRANCE-AL” SHPK me numër NIPT K32313001H, me ofertë ekonomike
11 804 000 (njëmbëdhjetë milion e tetëqind e katër mijë) lekë, vlera pa TVSH.
KUALIFIKOHET
3. “PORSCHE ALBANIA” SHPK me numër NIPT K51914014P, pa ofertë ekonomike.
 Nuk ka paraqitur asnjë prej dokumentave të kërkuara në DT.
S’KUALIFIKOHET
Për Loti XIV “Blerje automjet për SHISH” me fond limit 3 739 379 (tre milion e
shtatëqind e tridhjetë e nëntë mijë e treqind e shtatëdhjetë e nëntë) lekë pa TVSH
1- “PORSCHE ALBANIA” SHPK me numër NIPT K51914014P, me ofertë ekonomike
3 520 000 (tre milion e pesëqind e njëzet mijë) lekë, vlera pa TVSH
KUALIFIKOHET

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë operatoret ekonomike te
lartepermendur se ofertat e tyre jane identifikuar si oferta te suksesshme.
Rrjedhimisht, jeni të lutur të paraqisni pranë Autoritetit Kontraktor sigurimin e kontratës, siç
parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 30 (tridhjetë) ditëve nga dita e marrjes së 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 kontrata do t’i akordohet ofertuesit
vijues në klasifikimin përfundimtar, sipas Loteve, siç parashikohet në nenin 58 të Ligjit nr. 9643
datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar.
Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 24.04.2018.
Ankesa:

PO

