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MINISTRIA E BRENDSHME 

AGJENCIA SHTETËRORE E PROKURIMEVE TË PËRQËNDRUARA 

 
 

Nr. ____ Prot.,               Tiranë, më __.___2023        

                                                       

 

FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORËVE EKONOMIKË TË SUKSESSHËM 

NË MARRËVESHJEN KUADËR 

(Para Procesit të Ankimimit) 
 

09.01.2023 

 

Për:  “AUTO JAPAN” SHPK 

Adresa: Njësia Bashkiake Nr.7, Rruga “Dritan Hoxha, Pallati Nr.179, Hyrja 1, Nr.1023, Tiranë 

  

* * * 

Procedura e prokurimit: “Procedurë e Hapur e thjeshtuar”, Marrëveshje Kuadër me  nje operator 

ekonomik ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara, me objekt: “Blerje pjesë këmbimi për automjetet 

e DPP” me fond të përgjithshëm: 6,161,505 (gjashtë milion e njëqind e gjashtëdhjetë e një mijë e 

pesëqind e pesë) lekë TVSH,  me nr reference të procedurës REF-49932-11-15-2022. 

 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Blerje pjesë këmbimi për automjetet e DPP” me fond të 

përgjithshëm: 6,161,505 (gjashtë milion e njëqind e gjashtëdhjetë e një mijë e pesëqind e pesë) 

lekë TVSH,  me nr reference të procedurës REF-49932-11-15-2022.  

 

Publikime të mëparshme ( jo ): Buletini i Njoftimeve Publike 21.11.2022, Nr.160  

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në çmim X   

Me anë të kësaj bëjmë me dije se, në këtë procedurë /lot kanë marrë pjesë operatorët ekonomikë të 

mëposhtëm me vlerat përkatëse si më poshtë: 

   

 

1) “ALSTEZO” SH.A.                           J 63208420 N                                                                            

        Emri i plotë i shoqërisë                       numri i NIPT-it  

 Vlera: 6.161.700 (gjashtë milion e njëqind e gjashtëdhjetë e nje mijë e shtatëqind) lekë pa TVSH 

 

2) “AUTO JAPAN” SH.P.K.                      K 32229003 I 

        Emri i plotë i shoqërisë                       numri i NIPT-it  

 Vlera: 5.927.480  (pese milion e nenteqind e njezeteshtate mijë e katerqind e tetedhjete) lekë pa 

TVSH  

 

3) “AUTO MANOKU” SH.A.                           K 92128001 N                                                                            

        Emri i plotë i shoqërisë                       numri i NIPT-it  
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 Vlera: 5.798.000 (pese milion e shtatëqind e nentedhjete e tete mijë) lekë pa TVSH  

 

4) “SI & CO COMPANY” SH.P.K                                                                  L 21420002 F                                                                           

        Emri i plotë i shoqërisë                        numri i NIPT-it  

 Vlera: 4.894.000 (kater milion e tetëqind e nentëdhjetë e katermije) lekë pa TVSH  

 

5) “TENDENCE 3 A” SH.A                                                                 L 21422007 J                   

        Emri i plotë i shoqërisë                                            numri i NIPT-it  

 Vlera: 5.319.450 (pese milion e treqind e nente mbedhjete mijë e katerqind e pesëdhjete) lekë pa 

TVSH  
 

Nga operatorët ekonomik pjesmarrës rezulton të ketë  operatorët ekonomik të skualifikuar si me poshte.  

 

1.  “ALSTEZO” SH.A.                          J 63208420N                                                                            

2.  “AUTO MANOKU” SH.A.                         K92128001N                                                                            

3.  “SI & CO COMPANY” SH.P.K                                                    L21420002 F                                                                           

4.  “TENDENCE 3 A” SH.A                                                                L21422007J                   
 

Arsyet e skualifikimit tw OE “AUTO MANOKU” SHA 

 

 Ofertuesi nuk plotëson seksionin 2.2, “Kapaciteti ekonomik dhe financiar” të Kritereve të 

Vecanta të Kualifikimit, pika 2, pasi bilancet e viteve 2019, 2020 dhe 2021, nuk i ka shoqëruar 

edhe me raportet e auditimit ligjor të pasqyrave financiare vjetore përkatëse. Nga 

dokumentacioni i paraqitur në SPE, rezulton se, operatori ekonomik është në kushtet e 

përcaktimeve të nenit 41 të ligjit nr. 10091 datë 05.03.2009.  

 Ofertuesi nuk permbush seksionin 1 germa a të Kritereve të Vecanta të Kualifikimit pasi ne 

Formularin Përmbledhës të Vetëdeklarimit, Pjesa II germa A), nuk ka deklaruar te gjithe  

personat në cilësinë e anëtarit të organit administrativ, drejtorit ose mbikëqyrësit, si aksionar 

ose si ortak, qe kane ose fuqi përfaqësuese, vendimmarrëse ose kontrolluese brenda operatorit 

ekonomik, ashtu sic rezulton nga Ekstrakti i Regjistrit Tregtar.  

 

Arsyet e skualifikimit tw OE “ALSTEZO” SHA 

 

 Ofertuesi nuk ploteson seksionin 1 germa a të Kritereve të Vecanta të Kualifikimit pasi nuk 

ka paraqitur Formularin Përmbledhës të Vetëdeklarimit, sipas shtojces 8 te DST. 

 Oferta ekonomike eshte e pavlefshme, pasi ka tejkaluar fondin limit te perllogaritur per kete 

procedure.  

 

Arsyet e skualifikimit tw OE  “SI&CO”  SHPK 

• Ofertuesi nuk plotëson kriterin e përcaktuar në pikën 5 seksioni 2.3 “Kapaciteti teknik” të 

Kritereve të Vecanta të Kualifikimit, pasi perpara publikimit te njoftimit te fituesit paraprak 

dhe nisjes se afateve te ankimit, ofertuesi duhet te dorezoje dokumentet provuese per 

vetedeklarimet ne origjinal ose ne kopje te njesuara me origjinalin. Pas verifikimit të 

dokumentacionit të dorezuar në formë të shkruar nga ofertuesi “SI&CO” SH.P.K., rezulton 

se, ky i fundit nuk ka paraqitur certifikatat e cilesise CE/ekuivalente ne lidhje me artikujt me 

vend te origjines Gjermani, Itali dhe Poloni, sic i ka deklaruar ne diten e hapjes se ofertave ne 

SPE. Bazuar në Kriteret e Kualifikimit të parashikuara në DST, “Rastet e mosparaqitjes së 

një dokumenti, ose dokumente false dhe të pasakta, konsiderohen kushte për skualifikim”.  
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Arsyet e skualifikimit tw OE  “Tendence 3A”SHPK 

• Ofertuesi nuk plotëson kriterin e përcaktuar në pikën 5 seksioni 2.3 “Kapaciteti teknik” të 

Kritereve të Vecanta të Kualifikimit, pasi perpara publikimit te njoftimit te fituesit paraprak 

dhe nisjes se afateve te ankimit, ofertuesi duhet te dorezoje dokumentet provuese per 

vetedeklarimet ne origjinal ose ne kopje te njesuara me origjinalin. Pas verifikimit të 

dokumentacionit të dorezuar në formë të shkruar nga ofertuesi “TENDENCE 3A” SH.A., 

rezulton se, ky i fundit nuk ka paraqitur certifikatat e konformitetit ose cilesise CE / 

ekuivalente per artikujt objekt prokurimi, sic i ka deklaruar ne diten e hapjes se ofertave ne 

SPE. Bazuar në Kriteret e Kualifikimit të parashikuara në DST, “Rastet e mosparaqitjes së 

një dokumenti, ose dokumente false dhe të pasakta, konsiderohen kushte për skualifikim”.  
 

Duke iu referuar procedurës së mësipërme, ju informojmë  se operatorët ekonomikë të mëposhtëm 

janë identifikuar si të suksesshëm: 

 

1) “AUTO JAPAN” SH.P.K.                      K 32229003 I 

        Emri i plotë i shoqërisë                       numri i NIPT-it  

 Vlera: 5.927.480  (pese milion e nenteqind e njezeteshtate mijë e katerqind e tetedhjete) lekë pa 

TVSH  

 

 

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 28.12.2022 

Ankesa për dokumentat e tenderit: JO 

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 ORGANIT QENDROR BLERËS 
 

 

DREJTOR I PËRGJITHSHËM 
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