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     REPUBLIKA  E  SHQIPËRISË 

MINISTRIA E BRENDSHME 
                     AGJENCIA SHTETËRORE E PROKURIMEVE TË PËRQENDRUARA 

    

 
 

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

FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORËVE EKONOMIKË TË SUKSESSHËM NË 

MARRËVESHJEN KUADËR (PARAPRAK) 

[Data:02.02.2023] 

 

Për: “ALSTEZO” SHA        

Adresa: Lagjia Kryengritja e Fierit, Fier.   
 

*  *  * 

Procedura e prokurimit: “Procedure e hapur e Thjeshtuar” Marrëveshje kuadër me disa operatorë 

ekonomikë, ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara me objekt: Loti 1 Riparim dhe mirëmbajtje 

automjetesh për Autoritetin e Mbikëqyrjes Policore” me fond të marrëveshjes kuadër me afat 

të marrëveshjes kuadër 12 (dymbëdhjetë) muaj dhe me fond të marrëveshjes kuadër: 2,822,730 

(dy milion e tetëqind e njëzet e dy mijë e shtatëqind e tridhjetë) Lekë (pa TVSH), me numër 

reference: REF-54834-12-22-2022. 

 

Përshkrimi i shkurtër i kontratës: Loti 1 Riparim dhe mirëmbajtje automjetesh për Autoritetin e 

Mbikëqyrjes Policore” me fond të marrëveshjes kuadër: Loti 1  “Riparim dhe mirëmbajtje 

automjetesh për Agjencinë e Mbikëqyrjes Policiore”, me afat të marrëveshjes kuadër 12 

(dymbëdhjetë) muaj, dhe me fond të marrëveshjes kuadër: 2,822,730 (dy milion e tetëqind e njëzet 

e dy mijë e shtatëqind e tridhjetë) Lekë (pa TVSH), me numër reference: REF-54834-12-22-2022. 

 

Publikimet e mëparshme (nëse aplikohet): Buletini i Njoftimeve Publike Datë 27.12.2022 nr.176 

 

Kriteret e përzgjedhjes së  fituesit:   

 

oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në  

oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në çmim X 

 

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

me vlerat përkatëse si më poshtë: 

 

1)    “ALSTEZO” SH.A                                                                                      J63208420N 

        Emri i plotë i shoqërisë                       numri i NIPT-it 

Vlera: 2,660,000 (dy milon e gjashteqind e gjashtedhjete  mije ) lekë (pa TVSH)  (me   numra dhe 

fjalë) 
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2)    “TENDENCE 3A SH.P.K                                                                         L21422007J    

        Emri i plotë i shoqërisë                     numri i NIPT-it  

 Vlera: 2,721,190 (dy milon e shtatqind e njezet e nje mije e njeqind e nentedhjete) lekë (pa TVSH)    

(me   numra dhe fjalë). 

 

Janë skualifikuar Operatorët ekonomikë e mëposhtëm: 

Nuk ka operatorë ekonomik të skualifikuar 

 

*  *  * 

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

mëposhtëm janë identifikuar si fitues (paraprak) të procedurës së prokurimit: 

 

1)    “ALSTEZO” SH.A                                                                                      J63208420N 

        Emri i plotë i shoqërisë                       numri i NIPT-it  

 Vlera: 2,660,000 (dy milon e gjashteqind e gjashtedhjete  mije ) Lekë (pa TVSH)  (me   numra 

dhe fjalë) 

 

Me publikimin e këtij njoftimi, fillojnë afatet e ankimit, sipas përcaktimeve në nenin 110 të Ligjit 

Nr. 162/2020, datë 23.12.2020, “Për Prokurimin Publik”. 

 

 

 

TITULLARI I ORGANIT QENDROR BLERËS 
 

 
 

http://www.abp.gov.al/

