
 

     

MINISTRIA E BRENDSHME 

                      AGJENCIA E BLERJEVE TË PËRQENDRUARA 

 

Nr. ____ Prot               Tiranë, më _.___2021                                                             

 

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT 

02.12.2021 

Drejtuar: “AUTO KRASNIQI” SHPK 

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

 

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

Kombëtar për Sigurinë dhe Emergjencat në Minierea (AKSEM)  me fond limit: 4,843,377 

(katër milion e tetëqind e dyzetë e tre mijë e treqind e shtatëdhjetë e shtatë) Lekë (pa 

TVSH) dhe  me numër reference REF-10851-11-09-2021. 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: Blerje automjete për Autoritetin Kombëtar për Sigurinë dhe 

Emergjencat në Minierea (AKSEM me fond limit: 4,843,377 (katër milion e tetëqind e dyzetë 

e tre mijë e treqind e shtatëdhjetë e shtatë) Lekë (pa TVSH) me afat të zbatimit të saj brenda 

90 (nëntëdhjetë) ditëve nga nënshkrimi i kontratës me referencë  REF-10851-11-09-2021. 

 Publikime të mëparshme ( jo ): Buletini i Njoftimeve Publike 15.11.2021, Nr. 163 

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: 4,700,000 (katër milion e shtatëqind mije) lekë (pa TVSH)                                                                                                   

     

2)          “CLASSIC” SHPK                                                                    J91909004J        

                   Emri i plotë i shoqërisë                     numri i NIPT-it 

       Vlera: 4,800,000  (katër milion e tetëqind mijë) lekë (pa TVSH)  

 

Nuk ka operatore ekonomik tw skualifikuar 

 

*  *  * 

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 4,700,000 (katër milion 

e shtatëqind 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 


