
        
REPUBLIKA  E  SHQIPËRISË 

MINISTRIA E BRENDSHME 

AGJENCIA E BLERJEVE TË PËRQENDRUARA 

  

 
 

Nr. ____ Prot.,               Tiranë, më __.___2021        

                                                       
 

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESI 

(PARA PROCESIT TË ANKIMIT) 

 

[Data: 16.06.2021] 
 

Për: “VILNIK MOTORS” SHPK         

Adresa: Rruga e Kavajës, Ndërtesë 2 katëshe, Kati 2, Km 6, Lalm, Vaqarr, Tiranë.   
                                                          

* * * 
 

Proçedura e prokurimit: “Procedurë e hapur e thjeshtuar”, Marrëveshje kuadër me një operator 

ekonomik, ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara me objekt: “Riparim dhe mirëmbajtje 

automjetesh për Ministrinë për Evropën dhe Punët e Jashtme”, me fond të përgjithshëm: 

4,999,500 (katër milion e nëntëqind e nëntëdhjetë e nëntë mijë e pesëqind) Lekë pa TVSH, me numër 

reference të procedurës: REF-95760-05-18-2021. 
 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Riparim dhe mirëmbajtje automjetesh për Ministrinë për 

Evropën dhe Punët e Jashtme”, me fond të përgjithshëm: 4,999,500 (katër milion e nëntëqind e 

nëntëdhjetë e nëntë mijë e pesëqind) Lekë pa TVSH, me numër reference të procedurës: REF-95760-

05-18-2021 dhe me afat kohor për ekzekutimin: Duke filluar nga data e lidhjes së kontratës/kontratave 

sipas kërkesës se Autoritetit Kontraktor, brenda afatit 24 (njëzet e katër) muaj të lidhjes së 

Marrëveshjes Kuadër. 
 

Publikime të mëparshme (jo): Buletini i Njoftimeve Publike datë 24.05.2021, Nr.79. 

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) “ALSTEZO” SHA     J63208420N 

        Emri i plotë i shoqërisë                numri i NIPT-it    

 Vlera: 4,451,450(katër milion e katërqind e pesëdhjetë e një mijë e katërqind e pesëdhjetë) lekë (pa 

TVSH) (me numra dhe fjalë). 

 

2) “AUTO EXPERT” SHPK    L61523012L 

        Emri i plotë i shoqërisë                numri i NIPT-it    

 Vlera: 0 (zero) lekë (pa TVSH) (me numra dhe fjalë). 

 

 

 



 

3) BOE “Auto Manoku Servis” SHPK & “POWER INDUSTRIES” SHPK   L62311016C, 

L51706022H 

        Emri i plotë i shoqërisë                numri i NIPT-it    

Vlera: 3,669,200 (tre milion e gjashtëqind e gjashtëdhjetë e nëntë mijë e dyqind) lekë (pa TVSH) (me 

numra dhe fjalë). 

 

4) “BUSHI-SERVIS” SHA     J61821054G 

        Emri i plotë i shoqërisë                numri i NIPT-it    

Vlera: 2,958,000 (dy milion e nëntëqind e pesëdhjetë e tetë mijë) lekë (pa TVSH) (me numra dhe 

fjalë). 

 

5) “KADIU” SHA                 J61817045K 

        Emri i plotë i shoqërisë                numri i NIPT-it    

Vlera: 4,980,650 (katër milion e nëntëqind e tetëdhjetë mijë e gjashtëqind e pesëdhjetë) lekë (pa 

TVSH) (me numra dhe fjalë). 

 

6) “SERVIS AUTO 2000” SHPK    K31523078F 

        Emri i plotë i shoqërisë                numri i NIPT-it    

 Vlera: 3,641,520 (tre milion e gjashtëqind e dyzetë e një mijë e pesëqind e njëzet ) lekë (pa TVSH) 

(me numra dhe fjalë). 

 

7) “VILNIK MOTORS” SHPK    L01314031G 

        Emri i plotë i shoqërisë                numri i NIPT-it    

Vlera: 3,605,600 (tre milion e gjashtëqind e pesë mijë e gjashtëqind) lekë (pa TVSH) (me numra dhe 

fjalë). 

 

Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhtëm:  

1) “AUTO EXPERT” SHPK    L61523012L 

        Emri i plotë i shoqërisë                numri i NIPT-it 

 

2) “BUSHI-SERVIS” SHA    J61821054G 

        Emri i plotë i shoqërisë                numri i NIPT-it 

 

3) “ALSTEZO” SHA     J63208420N 

        Emri i plotë i shoqërisë                numri i NIPT-it 

 

4) “KADIU” SHA                 J61817045K 

        Emri i plotë i shoqërisë                numri i NIPT-it   

 

 

Perkatësisht për arsyet e mëposhtme: 

 

1. Arsyeja e skualifikimit për “ALSTEZO” SHA 

 Ofertuesi nuk plotëson kriterin e përcaktuar në pikën 1 gërmën c, të Kritereve të Vecanta të 

Kualifikimit, pasi në momentin e hapjes së ofertave, nuk ka paraqitur Formularin e sigurimit të 

ofertës sipas Shtojcës 3. 



 

 

 

2. Arsyeja e skualifikimit për “AUTO EXPERT” SHPK  

 Ofertuesi nuk plotëson kriterin e përcaktuar në pikën 1 gërmën a, të Kritereve të Vecanta të 

Kualifikimit, pasi në momentin e hapjes së ofertave, nuk ka paraqitur Formularin e ofertës sipas 

formatit te kerkuar ne Shtojcën 1. 

 Ofertuesi nuk plotëson kriterin e përcaktuar në pikën 1 gërmën c, të Kritereve të Vecanta të 

Kualifikimit, pasi në momentin e hapjes së ofertave, nuk ka paraqitur Formularin e sigurimit të 

ofertës sipas Shtojcës 3. 

 Ofertuesi nuk plotëson kriterin e përcaktuar në pikën 1 të seksionit 2.3 “Për kapacitetin teknik” të 

Kritereve të vecanta të kualifikimit, pasi në momentin e hapjes së ofertave, nuk arriti të provojë se 

ofertuesi ka realizuar furnizime të mëparëshme të ngjashme, të realizuara gjatë 3 viteve të fundit, 

në një vlerë jo më pak se 40% e vlerës së fondit limit. 

 Ofertuesi nuk plotëson kriterin e përcaktuar në pikën 5 të seksionit 2.3 “Për kapacitetin teknik” të 

Kritereve të Veçanta të Kualifikimit, pasi në ditën e hapjes së ofertave nuk arriti të provojë, 

nëpërmjet dokumentacionit të paraqitur në SPE, se disponon të gjitha pajisjet dhe instrumentet 

minimale të nevojshme për zbatimin e kontratës.  

 Ofertuesi nuk përmbush pikën 6 të seksionit 2.3 “Për kapacitetin teknik”, pasi në ditën e hapjes së 

ofertave nuk arriti të paraqesë Certifikatë të kontrollit teknik të mjeteve rrugore dhe Policë për 

sigurimin e detyrueshëm të mjeteve rrugore. 

 Ofertuesi nuk përmbush pikën 7 të seksionit 2.3 “Për kapacitetin teknik”, pasi në ditën e hapjes së 

ofertave nuk arriti të provojë se pjesët e këmbimit, për të cilat do të kryhen shërbimet e kërkuara, 

janë të furnizuara nga prodhuesit ose nga distributorët e autorizuar nga prodhuesi.  

 

3. Arsyeja e skualifikimit për “BUSHI-SERVIS” SHA 

 Ofertuesi nuk plotëson kriterin e përcaktuar në pikën 1 gërmën a, të Kritereve të Vecanta të 

Kualifikimit, pasi në momentin e hapjes së ofertave, nuk ka paraqitur Formularin e ofertës sipas 

Shtojcës 1. Nga Formulari i Ofertës i paraqitur në SPE nga ofertuesi, rezulton se ky i fundit nuk 

ka ofertuar për të gjithë zërat e kërkuara në shtojcën 1 të DST. 

 

4. Arsyeja e skualifikimit për “KADIU” SHA 

 Ofertuesi nuk plotëson kriterin e përcaktuar në pikën 1 gërmën c, të Kritereve të Vecanta të 

Kualifikimit, pasi në momentin e hapjes së ofertave, nuk ka paraqitur Formularin e sigurimit të 

ofertës sipas Shtojcës  

 

 

* * * 

 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë se është identifikuar si operator ekonomik 

i suksesshëm: 

 

1) “VILNIK MOTORS” SHPK    L01314031G 

        Emri i plotë i shoqërisë                numri i NIPT-it    

Vlera: 3,605,600 (tre milion e gjashtëqind e pesë mijë e gjashtëqind) lekë (pa TVSH) (me numra dhe 

fjalë). 

 



 

 
 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë  “VILNIK MOTORS” SHPK,  me  adresë 

Rruga e Kavajës, Ndërtesë 2 katëshe, Kati 2, Km 6, Lalm, Vaqarr, Tiranë, se oferta e paraqitur me 

vlerë totale prej 3,605,600 (tre milion e gjashtëqind e pesë mijë e gjashtëqind) lekë (pa TVSH) është 

identifikuar si Oferta e suksesshme. 

 

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 15.06.2021;  

 

Me publikimin e këtij njoftimi, fillojnë afatet e ankimit sipas përcaktimeve në  nenin 109 të  Ligjit Nr. 

162/2020, datë 23.12.2020, “Për Prokurimin Publik´. 

 

 

TITULLARI I ORGANIT QENDROR BLERËS 

   

DREJTOR I PËRGJITHSHËM 

 


