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REPUBLIKA  E  SHQIPËRISË 

MINISTRIA E BRENDSHME 

 AGJENCIA E BLERJEVE TË PËRQENDRUARA 

  
 

Nr. ____ Prot.,                  Tiranë, më __.___2022        

                                                       

 

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESI 

(PARA PROCESIT TË ANKIMIT) 

 

[Data: 14.01.2022] 
 

Për: “ALSTEZO” SHA        

Adresa: Lagjia Kryengritja e Fierit, Fier.   
                                                          

* * * 
 

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

të gjitha kushtet janë të përcaktuara me objekt: “Riparim dhe mirëmbajtje automjetesh për 

Gardën e Republikës”, me fondi limit 30,264,100 (tridhjetë milion e dyqind e gjashtëdhjetë e katër 

mijë e njëqind) Lekë pa TVSH, dhe nr.REF-12501-11-23-2021. 
 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Riparim dhe mirëmbajtje automjetesh për Gardën e 

Republikës”, me fondi limit 30,264,100 (tridhjetë milion e dyqind e gjashtëdhjetë e katër mijë e 

njëqind) Lekë pa TVSH, dhe nr.REF-12501-11-23-2021 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 01.12.2021, Nr.171. 

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: 15,678,040 (pesëmbëdhjetë milion e gjashtëqind e shtatëdhjetë e tetë mijë e dyzet) Lekë (pa 

TVSH)  (me numra dhe fjalë). 

 

2)   “AUTO MANOKU-SERVIS” SHPK                L62311016C 

    Emri i plotë i shoqërisë                          numri i NIPT-it 

Vlera: 17,269,800 (shtatëmbëdhjetë milion e dyqind e gjashtëdhjetë e nëntë mijë e tetëqind) Lekë 

(pa TVSH)  

 

3) “BUSHI SERVIS” SHA                  J61821054G 

        Emri i plotë i shoqërisë                           numri i NIPT-it    

   Vlera: 19,780,300 (nëntëmbëdhjetë milion e shtatëqind e tetëdhjetë mijë e treqind ) Lekë (pa   

TVSH)  
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4)      “KADIU” SHA                            J61817045K 

        Emri i plotë i shoqërisë                           numri i NIPT-it    

   Vlera: 21,068,417  (njëzet e një milion e gjashtëdhjetë e tetë mijë e katërqind e shtatëmbëdhjetë ) 

Lekë (pa   TVSH)  

 

5) “POWER INDUSTRIES” SHPK     L51706022H 

        Emri i plotë i shoqërisë                           numri i NIPT-it    

   Vlera: 25,340,000   (njëzet e pesë milion e treqind e dyzet mijë ) Lekë (pa   TVSH)  

 

6) “SERVIS AUTO 2000” SHPK                  K31523078F 

        Emri i plotë i shoqërisë                           numri i NIPT-it    

   Vlera: 15,327,200 (pesëmbëdhjetë milion e treqind e dyzet e shtatë mijë e dyqind) Lekë (pa   

TVSH)  

 

7) “VILNIK MOTORS” SHPK                  L01314031G 

        Emri i plotë i shoqërisë                           numri i NIPT-it    

   Vlera: 15,649,150  (pesëmbëdhjetë milion e gjashtëqind e dyzet e nëntë mijë e njëqind e pesëdhjetë) 

Lekë (pa   TVSH)  
 

Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhtëm:  

1)   “AUTO MANOKU-SERVIS” SHPK                L62311016C 

    Emri i plotë i shoqërisë                                       numri i NIPT-it 
 

2)      “KADIU” SHA                            J61817045K 

        Emri i plotë i shoqërisë                           numri i NIPT-it 

3) “SERVIS AUTO 2000” SHPK                  K31523078F 

        Emri i plotë i shoqërisë                           numri i NIPT-it 

4) “VILNIK MOTORS” SHPK                  L01314031G 

        Emri i plotë i shoqërisë                           numri i NIPT-it 

 

Perkatësisht për arsyet e mëposhtme: 

 

1. Arsyet e skualifikimit për “AUTO MANOKU SERVICE” SHPK 

Ofertuesi nuk ka ofertuar për të gjithë zërat e kërkuara në shtojcën 2 të DST, dhe konkretisht 

per zërin nr. 3 “Riparim cilindër frenimi”, pika 8 të Llojit të automjetit: Kamion, Marka: 

Hyundai, Tipi: HD-120, Viti i Prodhimit: 2000. 

 

2. Arsyet e skualifikimit për “KADIU” SHA 

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

teknik” të Kritereve të vecanta të kualifikimit, pasi nga dokumentacioni i paraqitur, nuk arriti 

të provojë se gjatë 3 viteve të fundit nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës, ka kryer 

shërbime të mëparëshme të ngjashme, në një vlerë jo më pak se 40% e vlerës së fondit limit.  

 

3. Arsyet e skualifikimit për “SERVIS - AUTO 2000” SHPK 

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

teknik” të Kritereve të vecanta të kualifikimit, pasi nga dokumentacioni i paraqitur, nuk arriti 
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të provojë se gjatë 3 viteve të fundit nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës, ka kryer 

shërbime të mëparëshme të ngjashme, në një vlerë jo më pak se 40% e vlerës së fondit limit. 

 

4. Arsyeja e skualifikimit për “VILNIK MOTORS” SHPK  

Pas shqyrtimit të informacionit mbi ofertën anomalisht të ulët të përcjellë nga ofertuesi 

“Vilnik Motors” shpk, në mënyrë elektronike dhe në mënyrë shkresore protokolluar me 

tonën nr. 2181/1 datë 30.12.2021, ka rezultuar se, shpjegimet e paraqitura për cmimin apo 

kostot e propozuara që lidhen me shërbimet e furnizim & vendosje të pjesëve të këmbimit, 

nuk janë të sakta. Konkretisht, nuk eshte paraqitur informacion i saktë për: anën ekonomike, 

zgjidhjet teknike të përzgjedhura dhe origjinalitetin e shërbimeve të propozuara në përputhje 

me parashikimet e nenit 93 pika 2 të ligjit 162/2020 “Për prokurimin publik”.  

Nga dokumentacioni i paraqitur, rezulton se, ofertuesi ka bërë përllogaritje të pasakta të 

cmimeve dhe nuk ka paraqitur prova që të bindin AK se pjesët e këmbimit do të jenë 

prodhime origjinale, të furnizuara nga prodhuesi i mjetit ose nga distributorë të autorizuar 

nga prodhuesi i mjetit, sic kërkohet sipas Formularit të specifikimeve teknike, shtojca 5, II 

a) b), të DST.  

Si rrjedhim, bazuar në nenin 93 pika 3 të ligjit 162/2020 “Për prokurimin publik”, oferta e 

operatorit ekonomik “Vilnik motors” shpk refuzohet, pasi, edhe pas shqyrtimit të 

informacionit të paraqitur, nuk arriti që të bindë AK se ajo është e rregullt në të gjitha 

elementet e saj, duke marrë në konsideratë elementet e përmendura në pikën 2 të këtij neni. 

  

             * * * 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë  “ALSTEZO” SHA,  me  adresë: Lagjia 

Kryengritja e Fierit, Fier, se oferta e paraqitur me vlerë totale prej 15,678,040 (pesëmbëdhjetë milion 

e gjashtëqind e shtatëdhjetë e tetë mijë e dyzet) Lekë (pa TVSH) është identifikuar si Oferta e 

suksesshme. 

 

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 12.01.2022;  

 

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 
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