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Nr. ____ Prot               Tiranë, më _.___2020                                                                
 

 

FORMULARI I NJOFTIMIT TË  FITUESIT 

 

[Data: 15.09.2020] 
 

Për: “CLASSIC” SHPK 

Adresa: Rruga dytesore, godina nr 8, Autostrada Tirane-Durres, km 1 Kashar, Tiranë. 
                                             

* * * 
 

Proçedura e prokurimit: “Proçedurë e hapur” -Mallra- me objekt: “Blerje automjetesh” ndarë 

në 2 (dy) lote me fond limit: 23,275,833.8 (njëzet e tre milion e dyqind e shtatëdhjetë e pesë mijë 

e tetëqind e tridhjetë e tre pikë tetë) Lekë (pa TVSH), me numër reference REF-66731-07-24-

2020. 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: Loti I  “Blerje Autoburgje për Drejtorinë e Përgjithshme të 

Burgjeve” me fond limit: 16,648,056 (gjashtëmbëdhjetë milion e gjashtëqind e dyzet e tetë mijë 

e pesëdhjetë e gjashtë) Lekë (pa TVSH), dhe me numër reference: REF-66733-07-24-2020, me 

afat lëvrimi brenda 90 ditëve nga nënshkrimi i kontratës.  
 

Publikime të mëparshme (jo): Buletini i Njoftimeve Publike 03.08.2020, Nr.49. 

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  çmimi më i ulët x  

Njoftojmë se, kanë qenë pjesëmarrës në procedurë këta operatorë ekonomikë me vlerat përkatëse 

të ofruara: 

1) “CLASSIC” SHPK     J91909004J 

        Emri i plotë i shoqërisë                numri i NIPT-it    

  Vlera: 14,625,000 ( katërmbëdhjetë milion e gjashtëqind e njëzet e pesë mijë ) lekë (pa 

TVSH)  

(me numra dhe fjalë) 

 

2) “POWER INDUSTRIES” SHPK   L51706022H 

        Emri i plotë i shoqërisë                numri i NIPT-it    

  Vlera: 16,137,000 ( gjashtëmbëdhjetë milion e njëqind e tridhjetë e shtatë mijë) lekë (pa 

TVSH)  

(me numra dhe fjalë) 

 

3)  “START CO” SHPK     L11614001S 

        Emri i plotë i shoqërisë                numri i NIPT-it    



  Vlera: 14,975,982 ( katërmbëdhjetë milion e nëntëqind e shtatëdhjetë e pesë mijë nëntëqind 

e tetëdhjetë e dy) lekë (pa TVSH)  

(me numra dhe fjalë) 

 

Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhtëm: 

1) “POWER INDUSTRIES” SHPK   L51706022H 

        Emri i plotë i shoqërisë                numri i NIPT-it    

  Vlera: 16,137,000 ( gjashtëmbëdhjetë milion e njëqind e tridhjetë e shtatë mijë) lekë (pa 

TVSH)  

(me numra dhe fjalë) 

 

2)  “START CO” SHPK     L11614001S 

        Emri i plotë i shoqërisë                numri i NIPT-it    

  Vlera: 14,975,982 ( katërmbëdhjetë milion e nëntëqind e shtatëdhjetë e pesë mijë nëntëqind 

e tetëdhjetë e dy) lekë (pa TVSH)  

(me numra dhe fjalë) 

 

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme: 

1. Arsyeja e skualifikimit për “POWER INDUSTRIES” SHPK 

 

 Operatori ekonomik nuk përmbush kriterin e përcaktuar në seksionin 2.3 të kapacitetit teknik, 

pika 2, pasi nuk arriti të provojë që është i autorizuar nga prodhuesit, ose nga distributorët e 

autorizuar nga prodhuesit, për këtë objekt prokurimi. Ofertuesi në SPE rezulton të ketë hedhur 

si pjesë të ofertës së tij dokumnetin e emërtuar: “ KONTRATË AUTOVIZION SHA ME IVECO 

PËRKTHYER“ me anë të të cilit provohet të ketë marrëveshje distribucioni midis “IVECO” 

S.P.A dhe “Autovizion” SHA,  dokument i përkthyer në gjuhën shqipe, por në SEKSIONIN 

IX, KOHËZGJATJA DHE PËRFUNDIMI, në pikën 43.1.1 të kësaj marrëveshje, rezulton 

të jetë përcaktuar se,   afati i kësaj marrëveshje ka përfunduar me datë 30.04.2016.  

 Operatori ekonomik nuk arriti të përmbushë kriterin e përcaktuar në seksionin 2.3 të kapacitetit 

teknik, pika 4, pasi nuk arriti të paraqesë një deklaratë nga prodhuesi i mjeteve ose nga 

Distributori i Autorizuar që merr përsipër dhe garanton mbulimin e periudhës së garancisë 

për jo më pak se 5 vjet. Ofertuesi rezulton të ketë hedhur në SPE, si pjesë të ofertës së tij 

dokumnetin e emërtuar: “ DEK GARANCIE AUTOVIZION DISTRIB”  në përmbajtje të të 

cilit deklarohet se  dhënia e garancisë nga “Autovizion” SHA, por nuk operatori ekonomik nuk 

ka arritur të vërtetojë se shoqëria “Autovizion” SHA distributor i autorizuar nga prodhuesi 

“IVECO” S.P.A. 

 

2. Arsyeja e skualifikimit për “START CO” SHPK 

 

 Operatori ekonomik nuk përmbush kriterin e përcaktuar në seksionin 2.3 të kapacitetit teknik, 

pika 4, pasi nuk arriti të paraqesë një deklaratë nga prodhuesi i mjeteve ose nga Distributori 

i Autorizuar që merr përsipër dhe garanton mbulimin e periudhës së garancisë. 



 Operatori ekonomik është në kushtet e nenit 45 të Ligjit 9643  datë 20.11.2006 ”Për prokurimin 

publik” i ndryshuar, pasi pas verifikimeve në Regjistrin Elektronik të  Gjendjes Gjyqësore si 

dhe pranë Drejtorisë së Përgjithshme të Burgjeve rezultoi se ortaku i shoqërisë rezulton të ketë 

qenë i dënuar për një veprat penale të përcaktuara në nenin 45 të LPP. 

 

* * * 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë “CLASSIC” SHPK, adresa: Rruga 

dytesore, godina nr 8, Autostrada Tirane-Durres, km 1 Kashar, Tiranë se oferta e paraqitur, me 

një vlerë të përgjithshme prej 14,625,000 ( katërmbëdhjetë milion e gjashtëqind e njëzet e pesë 

mijë ) lekë (pa TVSH) është identifikuar si oferta e suksesshme. 

 

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 [vlera përkatëse e shprehur në fjalë dhe shifra], 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 28.08.2020  

Ankesa: Po 

Marrë përgjigje: vendim i  KSHA-së me nr. 1720/2 prot, datë 02.09.2020; 

 

 

TITULLARI I ORGANIT QENDROR BLERËS 
 

DREJTOR I PËRGJITHSHËM 

 
 


