
 

     

MINISTRIA E BRENDSHME 
                          AGJENCIA E BLERJEVE TË PËRQENDRUARA 

 

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT 

 

[Data: 28.05.2021] 

 

Për: “ALBANIA MOTOR COMPANY” SHPK   

Adresa: Kashar, Tiranë 

 

*** 

Proçedura e prokurimit: “Procedur e Hapur” -Mallra - me objekt: ““Blerje automjete për 2 (dy) 

autoritete kontraktore ” ndarë në 3 (tre) lote, me fond limit: 36,930,448  (tridhjetë e gjashtë milion  e 

nëntëqind e tridhjetë mijë e katërqind e dyzetë e tetë) Lekë (pa TVSH), me numër reference: REF-91736-

03-30-2021.  

 

Përshkrim i shkurtër i kontratës së Lotit II: “Blerje automjete, për transport trupash (8+1) vende, për 

Gardën e Republikës” me fond limit 8,222,523 (tetë milion e dyqind e njëzetë e dy  mijë pesëqind e 

njëzetë e tre) lekë, pa TVSH, me numër reference REF-91742-03-30-2021,  me afat kohor për 

ekzekutimin:  brenda 60 (gjashtëdhjetë) ditëve nga nënshkrimi i kontratës. 

 

Publikime të mëparshme (jo): Buletini i Njoftimeve Publike 06.04.2021, Nr.49. 

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  çmimi më i ulët x 

 

 Për Lotin II: Njoftojmë se, kanë qenë pjesëmarrës në procedurë këta operatorë ekonomikë me vlerat 

përkatëse të ofruara: 

 

1) "STAR CO" SHPK                                                 L11614001S         

        Emri i plotë i shoqërisë                       numri i NIPT-it    

Vlera: 7,200,000 (shtatë milion e dyqind mijë) lekë, pa TVSH.  

(me numra dhe fjalë) 

 

2) "LIGUS" SHPK                                                      L51523001S 

        Emri i plotë i shoqërisë                 numri i NIPT-it    

Vlera: 7,470,000 (shtatë  milion e katërqind e shtatëdhjet mijë) lekë, pa TVSH. 

(me numra dhe fjalë).  

 

3) "ALBANIA MOTOR COMPANY" SHPK            K41829010I 

        Emri i plotë i shoqërisë                 numri i NIPT-it    

Vlera: 7,890,000 (shtatë milion e tetëqind e nëntëdhjet mijë) lekë, pa TVSH. 

(me numra dhe fjalë).  

 

4) "PORSCHE ALBANIA" SHPK                               K51914014P 

        Emri i plotë i shoqërisë                  numri i NIPT-it    



Vlera: 0.00 (zero) lekë, pa TVSH. 

(me numra dhe fjalë).  

 

Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhtëm: 

     

1)  "STAR CO " SHPK                                                 L11614001S         

        Emri i plotë i shoqërisë                  numri i NIPT-it    

 

2) "LIGUS" SHPK                                                      L51523001S 

        Emri i plotë i shoqërisë                   numri i NIPT-it    

 

3) "PORSCHE ALBANIA" SHPK                               K51914014P 

        Emri i plotë i shoqërisë                   numri i NIPT-it    

 

1) Arsyet e skualifikimit për "STAR CO" SHPK 

 Ofertuesi nuk plotëson gërmën a, nënpika 1,  të pikës 2, “Kriteret e vecanta të kualifikimit”, pasi 

në momentin e hapjes së ofertave nuk arriti të paraqesë Formularin e Ofertës, sipas Shtojcës Nr. 

2, datë 21.04.2021 të DST. Ofertuesi nuk ka ofertuar për sasinë e kërkuar të automjeteve. 

 Ofertuesi nuk plotëson pikën 3, seksioni 2.3, Kapaciteti teknik, Kriteret e veçanta të kualifikimit, 

pasi nuk arriti të vertetojë nëpërmjet katalogut të paraqitur në SPE përmbushjen e specifikimeve 

teknike të kërkuara në shtojcën 10 të DST, lidhur me të dhënat teknike për përmasat, ku kërkohet 

që këndi i hyrjes përpara dhe këndi i daljes mbrapa, duhet të janë minimumi 35o dhe minimumi 

25o. Nga verifikimi i katalogut të paraqitur në SPE, rezulton se këndi i hyrjes përpara dhe këndi i 

daljes mbrapa, janë 22o dhe 16o. Gjithashtu, nga verifikimi i katalogut të paraqitur, rezulton se nuk 

jepet asnjë e dhëne teknike për Kabinën dhe aksesorët shtesë të automjetit.   

 

2) Arsyet e skualifikimit për “LIGUS” SHPK 

 Ofertuesi nuk plotëson gërmën a, nënpika 1 të pikës 2, “Kriteret e vecanta të kualifikimit”, pasi 

në momentin e hapjes së ofertave nuk arriti të paraqesë Formularin e Ofertës, sipas Shtojcës Nr. 

2, datë 21.04.2021 të DST. Ofertuesi nuk ka ofertuar për sasinë e kërkuar të automjeteve. 

 Ofertuesi nuk plotëson pikën 3, seksioni 2.3, Kapaciteti teknik, Kriteret e veçanta të kualifikimit, 

nuk arriti të vertetojë nëpërmjet katalogut të paraqitur në SPE përmbushjen e specifikimeve teknike 

të kërkuara në shtojcën 10 të DST, lidhur me të dhënat teknike për përmasat e gjerësisë, këndit të 

hyrjes përpara dhe këndit të daljes mbrapa të automjetit, të cilat sipas DST, duhet të jenë minimumi 

2400 mm, minimumi 35o dhe minimumi 25o. Nga verifikimi i katalogut të paraqitur në SPE 

rezulton se gjerësia, këndi i hyrjes përpara dhe këndi i daljes mbrapa së automjetit, janë 2010 mm, 

16o dhe 18o. Gjithashtu  ofertuesi nuk arriti të paraqesë, nëpërmjet katalogut apo ndonjë 

dokumentacioni tjetër, të dhënat për numrin e vendeve në karoceri, tapicerinë e kabinës si dhe te 

të dhënat teknike për aksesorë shtesë të përfshirë në cmim për rrjeta mbrojtëse të xhamit të shoferit, 

të xhamave anësorë dhe për fenerët para e mbrapa. 

 

3) Arsyet e skualifikimit për “PORSCHE ALBANIA” SHPK 

 

 Ofertuesi nuk ka paraqitur Ofertë Ekonomike dhe asnjë dokumentaciontjetër të kërkuar në DST. 

 

* * * 



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

suksesshëm: 

 

"ALBANIA MOTOR COMPANY" SHPK              K41829010I 

        Emri i plotë i shoqërisë                   numri i NIPT-it    

Vlera: 7,890,000 (shtatë milion e tetëqind e nëntëdhjet mijë) lekë pa TVSH. 

(me numra dhe fjalë).  

 

 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë “ALBANIA MOTOR COMPANY” SHPK 

me adresë: Kashar, Tiranë, se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej 7,890,000 (shtatë milion 

e tetëqind e nëntëdhjet mijë) lekë pa TVSH, është identifikuar si oferta e suksesshme. 

 

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Gardës së Republikës, Tiranë, sigurimin e kontratës, siç 

parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 5 ditëve nga dita e marrjes/publikimit të 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 [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 14.05.2021 

 

Ankesa: Jo 

 

 

 

TITULLARI I ORGANIT QENDROR BLERËS 

 

DREJTOR I PËRGJITHSHËM 
 


