
 

  

Nr. prot. _________                  Tiranë___/___/2020 

 

 

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT 

  

Për: Operatori Ekonomik “Alstezo” sh.a, me  NIPT J63208420N me adresë: Lagjia Kryengritja e 

Fierit, Fier, me përfaqësues ligjor z. Albert Zogo 

Procedura e prokurimit: REF-73152-09-28-2020, me objekt: “Shpenzime për mirërmbajtje të 

mjeteve të transportit”, me fond limit 9 583 333 (nëntë milion e pesëqind e tetëdhjetë e tre mijë e 

treqind e tridhjetë e tre) lekë pa TVSH. 

Kohëzgjatja e kontratës do të jetë:12 (dymbëdhjetë) muaj nga data e nënëshkrimit të kontratës 

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  çmimi më i ulët  

Data e zhvillimit të procedurës së prokurimit: 28 Tetor 2020, ora 11:00. 

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike Nuk ka. 

Njoftojmë se, kanë qenë pjesëmarrës në procedurë këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara: 

 

1. Ofertuesi i parë: Operatori Ekonomik “Alstezo” sh.a. me NIPT J63208420N 

 

 Çmimi i ofertës: 6 552 900 (gjashtë milion e pesëqind e pesëdhjetë e dy mijë e nëntëqind) 

lekë pa tvsh 

2. Ofertuesi i dytë: Operatori Ekonomik “Power Industries” sh.p.k. me NIPT L51706022H 

 

 Çmimi i ofertës: 7 919 675 (shtatë milion e nëntëqind e nëntëmbëdhjetë mijë e gajshtëqind e 

shtatëdhjetë e pesë) lekë pa tvsh 

 

3. Ofertuesi i tretë: Operatori Ekonomik “Bushi Servis” sh.a. me NIPT J61821054G 

 

 Çmimi i ofertës: 8 964 850 (tetë milion e nëntëqind e gjashtëdhjetë e katër mijë e tetëqind e 

pesëdhjetë) lekë pa tvsh 



 

  

* * * 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, Operatori Ekonomik “Alstezo” SH.A, me  NIPT 

J63208420N me adresë: Lagjia Kryengritja e Fierit, Fier, me përfaqësues ligjor z. Albert Zogo, ka 

paraqitur ofertën me vlerë: 6 552 900 (gjashtë milion e pesëqind e pesëdhjetë e dy mijë e nëntëqind) 

lekë pa tvsh,  e cila  është identifikuar si oferta e suksesshme. 

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë ALBCONTROL SHA, me adresë në Aeroportin Nënë 

Tereza Rinas, pranë Zyrës së Prokurimeve, kopjen e nënshkruar të formularit të kontratës dhe të 

sigurimit të kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 60 (gjashtëdhjetë) 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, oferta e të cilit është dorëzuar me një vlerë të përgjithshme prej [ 7 919 

675 (shtatë milion e nëntëqind e nëntëmbëdhjetë mijë e gajshtëqind e shtatëdhjetë e pesë], 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 02.11.2020 

 

Ankesa:  Ka   

Operatori Ekonomik “Auto Manoku” Nr.Port. 1692 datë 05.10.2020 

Kthim përgjigje Nr.Prot. 1692/1 datë 08.10.2020 

          

           
          

 

 

 

Për  ALBCONTROL SHA 

 

        Mina Kusta 

Drejtor i Përgjithshëm 


