
 

     

 MINISTRIA E BRENDSHME 

                      AGJENCIA E BLERJEVE TË PËRQENDRUARA 

 

 
 

Nr. ____ Prot               Tiranë, më _.___2020          

                                                       
 

FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORËVE EKONOMIKË TË SUKSESSHËM 

NË MARRËVESHJEN KUADËR 

 

[Data: 27.08.2020] 
 

Për: “PORSCHE ALBANIA” SHPK 

Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës Km 3, Mezez. 
                                                   

* * * 
 

Proçedura e prokurimit: “Kërkesë për propozim” -Mallra- me objekt: “Blerje Automjet 8+1 

për Qendrën e Botimeve për Diasporën” me fond limit: 3,040,466.67 (tre million e dyzet mijë 

e katërqind e gjashtëdhjetë e gjashtë pikë gjashtëdhjetë e shtatë) lekë pa TVSH, me numër 

reference REF-67419-07-30-2020. 
 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Blerje Automjet 8+1 për Qendrën e Botimeve për 

Diasporën” me fond limit: 3,040,466.67 (tre million e dyzet mijë e katërqind e gjashtëdhjetë e 

gjashtë pikë gjashtëdhjetë e shtatë) lekë pa TVSH, dhe me numër reference: REF-67419-07-30-

2020, me afat lëvrimi 5 ditë nga nënshkrimi i kontratës.  

 

Publikime të mëparshme (jo): Buletini i Njoftimeve Publike 10.08.2020, Nr.53. 

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) 1) “Albania Motor Company” SHPK   K41829010I 

        Emri i plotë i shoqërisë                numri i NIPT-it    

  Vlera: 2,890,000 ( dy milion e tetëqind e nëntëdhjetë mijë ) lekë (pa TVSH)  

  (me numra dhe fjalë) 

 

2) “CLASSIC” SHPK”                                                      J91909004J 

       Emri i plotë i shoqërisë                numri i NIPT-it    

 Vlera: 0 (zero) lekë (pa TVSH)  

 (me numra dhe fjalë) 

 

 3)  “PORSCHE ALBANIA” SHPK                                     K51914014P 

     Emri i plotë i shoqërisë                numri i NIPT-it    

     Vlera: 2,800,000 (dy milion e tetëqind) lekë (pa TVSH)  

     (me numra dhe fjalë) 



Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhtëm: 

1) Arsyet e s’kualifikimit të “Albania Motor Company” 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. 

 

2) Arsyet e s’kualifikimit të “CLASSIC” SHPK 

 

 Operatori ekonomik nuk ka paraqitur ofertë ekonomike si dhe asnjë prej dokumenteve të 

kërkuara në DT. 

 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë se janë identifikuar si operatorë 

ekonomik të suksesshëm: 

 

  “PORSCHE ALBANIA” SHPK                                             K51914014P 

     Emri i plotë i shoqërisë                     numri i NIPT-it    

     Vlera: 2,800,000 (dy milion e tetëqind) lekë (pa TVSH)  

 

 

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqiteni pranë organit qendror blerës Agjencia e Blerjeve të 

Përqendruara, me adresë: Ministria e Brendshme, Sheshi Skënderbej, nr.3, Tiranë, Tel: 

042247865, brenda 5 (pesë) ditëve nga dita e publikimit të këtij njoftimi, për të lidhur marrëveshjen 

kuadër. 

 

 
 

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 17.08.2020  

Ankesa: Jo 

 

 

TITULLARI I ORGANIT QENDROR BLERËS 
 

DREJTOR I PËRGJITHSHËM 

 

 

 

 

 

 


