
 
AGJENCIA E BLERJEVE TË PËRQENDRUARA 

 

  
FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT 

22.10.2021 

 

Drejtuar: “AUTO KRASNIQI” SHPK 

Adresa: Elbasan, Bradashesh, Rruga Elbasan Tiranë, Km 5 

 

Procedura e prokurimit: “Procedurë e hapur”, me objekt “Blerje automjete për Agjencinë 

Kombëtare të Mbrojtjes Civile” ndarë në 2 (dy) Lote  me fond limit: 815,184,722 

(pesëmbëdhjetë milion e njëqind e tetëdhjetë e katër mijë e shtatëqind e njëzetë e dy) Lekë (pa 

TVSH) dhe  me numër reference REF-08693-10-19-2021. 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: Loti I  “Blerje automjete SUV 4 +1 ” me fond limit: 11,670,556 

(njëmbëdhjetë milion e gjashtëqind e shtatëdhjetë mijë e pesëqind e pesëdhjetë e gjashtë) 

lekë pa TVSH me afat të zbatimit të saj brenda 60 (gjashtëdhjetë) ditëve nga nënshkrimi i 

kontratës me referencë  REF-08698-10-19-2021. 

 Publikime të mëparshme ( jo ): Buletini i Njoftimeve Publike 25.10.2021, Nr. 154  

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  

oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në çmim X   

Me anë të këtij Njoftimi ju informojmë se, në këtë procedurë kanë marrë pjesë Ofertuesit e 

mëposhtëm me këto vlera përkatëse të ofruara: 

 

1)          “AUTO KRASNIQI” SHPK                                               M02705203G           

            Emri i plotë i shoqërisë                              numri i NIPT-it  

     Vlera: 10,500,000 (dhjetë milion  e pesëqind mije) lekë (pa TVSH)         

                                                                                                 

2)          “ALBANIA MOTOR COMPANY” SHPK                          K41829010I                    

                 Emri i plotë i shoqërisë                     numri i NIPT-it  

     Vlera: 10,660,000 (dhjetë milion e gjashtëqind e gjashtëdhjet mijë) lekë (pa TVSH) 

 

3)            “AZ Trading” SHPK                                                            L81515016F        

                   Emri i plotë i shoqërisë                     numri i NIPT-it 

       Vlera: 10,989,000 (dhjetë milion e nentëqind e tetëdhjet e nënte mijë) lekë (pa TVSH)  

 

4)          “CLASSIC”  SHPK                                                                 J91909004J        

                   Emri i plotë i shoqërisë                     numri i NIPT-it 

       Vlera: 9,666,667  (nentë milion e gjashtëqind e gjashtëdhjet e gjashte mijë e gjashteqind e    

       gjashtedhjet e shtate) lekë (pa TVSH) 

 



 

Nga pjesërmarrësit është skualifikuar Ofertuesi i mëposhtëm: 

 

1.   “CLASSIC”  SHPK                                                                  J91909004J        

                   Emri i plotë i shoqërisë                     numri i NIPT-it 

       Vlera: 9,666,667  (nentë milion e gjashtëqind e gjashtëdhjet e gjashte mijë e gjashteqind e    

 

Arsyet e skualifikimit: 

 

 Ofertuesi nuk ploteson piken 1 germa b, te Kritereve te Vecanta te Kualifikimit, pasi nuk ka 

paraqitur Sigurimin e Ofertes. 

 
*  *  * 

 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë “AUTO KRASNIQI” SHPK me adresë 

zk.1258, pasuria nr.72/16, se oferta e paraqitur me vlerë totale prej 10,500,000 (dhjetë milion  e pesëqind 

mije) lekë (pa TVSH)  është identifikuar si Oferta e suksesshme. 

 

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 
 

 


