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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: 17.09.2021] 
 

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 

Autoambulancash për Spitalin Universitar të Traumës”, me fond të përgjithshëm: 2,300,000 (dy 

milion e treqind mijë) Lekë pa TVSH, me numër reference të procedurës: REF-00590-07-08-2021. 
 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Riparim dhe mirëmbajtje Autoambulancash për Spitalin 

Universitar të Traumës”, me fond të përgjithshëm: 2,300,000 (dy milion e treqind mijë) Lekë pa 

TVSH, me numër reference të procedurës: REF-00590-07-08-2021 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 12.07.2021, Nr.109. 

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: 1,247,700 (Një milion e dyqind e dyzetë e shtatë mijë e shtatëqind) Lekë (pa TVSH)  

  (me numra dhe fjalë). 

 

2)   “KADIU” SHA             J61817045K 

         Emri i plotë i shoqërisë                     numri i NIPT-it    

  Vlera: 1,391,120 (Një milion e treqind e nëntëdhjetë mijë  e njëqind e njëzetë) Lekë (pa TVSH)  

  (me numra dhe fjalë). 

 

3) “SERVIS AUTO 2000” SHPK                                K31523078F 

         Emri i plotë i shoqërisë                     numri i NIPT-it    

         Vlera: 1,597,380 (Nje milion e pesëqind e nëntëdhjetë e shtatë mijë  e treqind e tetëdhjetë) Lekë    

       (pa TVSH) 

       (me numra dhe fjalë). 
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4) “VILNIK MOTORS” SHPK                            L01314031G                                      

          Emri i plotë i shoqërisë                 numri i NIPT-it    

  Vlera: 1,227,200 (Njëmilion  e dyqind e njëzetë e shtatë mijë  e dyqind) Lekë (pa TVSH)  

(me numra dhe fjalë). 
 

Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhtëm:  

Nuk pati ofertues të skualifikuar. 

  

             * * * 

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 1,227,200 (një milion  e dyqind e njëzetë e shtatë mijë  e dyqind) Lekë (pa TVSH) 

është identifikuar si Oferta e suksesshme. 

 

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 17.09.2021;  

 

Me publikimin e këtij njoftimi, fillojnë afatet e ankimimit 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 
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