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Shtojca 13 

 

FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORËVE EKONOMIKË TË SUKSESSHËM NË 

MARRËVESHJEN KUADËR  

(NË PËRFUNDIM TË AFATEVE TË ANKIMIT1) 

 

 

[28.12.2022] 

 

Drejtuar:  OE “Tirana Auto” shpk NUIS K82318007Q, me adresë: Autostrada 

Tiranë-Durrës, km 1, rruga dytësore, Kashar, Tiranë. 

 

 

Procedura e prokurimit: Procedurë e hapurumber  of  procedure/lot  

reference: 

Përshkrimi i shkurtër i kontratës:  

Objekti: Loti 1: “Blerje automjetesh elektrike për nevoja të FSHZH-së 

”, - REF-49021-11-07-2022. 

Fondi limit:  25 867 478 (njëzetë e pesë milion e tetëqind e gjashtëdhjetë 

e shtatë mijë e katërqind e shtatëdhjetë e tetë) lekë  pa TVSH 

Kohëzgjatja e kontratës/Marrëveshjes kuadër 24 muaj. 

 

Publikimet e mëparshme (nëse aplikohet): Buletini i Njoftimeve Publike 

[Data] [Numri] - JO 

 

Kriteret e përzgjedhjes së  fituesit:   

oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në kosto 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. OE “C L A S S I C” shpk  NUIS J91909004J, vlera 25.850.000 
(njëzetë e pesë milion e tetëqind e pesëdhjetë mijë) lekë pa 

tvsh. 

Totali i pikëve të marra 297.60 

                                                           
1 Ky Formulari është i aplikueshëm nëse ka ankime 
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2. OE “Tirana Auto” shpk NUIS K82318007Q, vlera 25.700.000 (njëzetë 
e pesë milion e shtatëqind mijë) lekë pa tvsh. 

Totali i pikëve të marra 300 

Janë skualifikuar Operatorët ekonomikë e mëposhtëm: Nuk ka të 

skualifikuar 

 

*  *  * 

Duke iu referuar procedurës së mësipërme, ju informojmë  se operatori 

ekonomik i mëposhtëm është identifikuar si i suksesshëm: 

 

- OE “Tirana Auto” shpk NUIS K82318007Q, vlera 25.700.000 (njëzetë 

e pesë milion e shtatëqind mijë) lekë pa tvsh. 

Totali i pikëve të marra 300 

 

Si pasojë, nga ju kërkohet të paraqiteni tek Fondi Shqiptar i Zhvillimit, 

adresa:  Rruga “M.Gjollesha”, ish-Godina ISTN (pranë IKMT), Tiranë brenda 

5 ditëve nga data e marrjes të këtij njoftimi për të lidhur marrëveshjen. 

 

Ankesa pas Njoftimit te Fituesit (Paraprak) 

 

PO  X  JO 

Vendimi përfundimtar për trajtimin e ankesës nga KPP  nr. 1286 datë 

23.12.2022.  

 

 

 

 

Dritan AGOLLI 

DREJTOR EKZEKUTIV 

 

 


