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R E P U B L I K A   E   S H Q I P Ë R I S Ë 

AUTORITETI PORTUAL DURRËS 
  

Nr. _____Prot.                                                                            Durrës,  më  ____/____/2022 
  

 

 

 FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT 

Drejtuar: OE "Albania Motor Company "sh.p.k, me NIPT: K41829010I  

Adresa:  KASHAR, TIRANË. 

Procedura e prokurimit/lotit:Procedurë e Hapur e Thjeshtuar –  Mallra (Me mjete elektronike) 

Numri i procedurës / referenca e Lotit: NR. REF – 26892-04-27-2022 

Përshkrimi i shkurtër i kontratës: “Blerje makinë ekologjike”, me kohëzgjajtje  15 

(pesëmbëdhjetë) ditë nga nënshkrimi i kontratës  

Publikimet e mëparshme (nëse është rasti): Buletini i Njoftimeve Publike, Buletini Nr. 56 datë 4 Maj 

2022 

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  

oferta ekonomikisht më  

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: 

Rezulton se, në këtë procedurë prokurimi ka paraqitur oferten ekonomike 2 operatorë 

ekonomikë me vlerë si më poshtë: 

1. OE "Albania Motor Company" sh.p.k me NIPT: K41829010I, me vlerë  3.670.000 

lekë (tre milion e gjashteqind e shtatedhjete mije) pa tvsh. 

2. OE "Classic“ sh.p.k me NIPT: J91909004J, me vlerë 3.750. 000 (tre milion e 

shtateqind e pesedhjete mije ) lekë pa tvsh 

Nga pjesërmarrësit janë skualifikuar Ofertuesit e mëposhtëm: 

 

1. OE "Classic“ sh.p.k me  NIPT: J91909004J,  me vlerë 3.750. 000 (tre milion e 

shtateqind e pesedhjete mije) lekë pa tvsh  

U bënë komunikimet e nevojshme me personin e caktuar për verifikimin e gjendjes gjyqësore 

të personave të deklaruar nga operatorët ekonomike, sipas Shtojcës të Dokumentave Standarte 

të Tenderit.   

 

Anëtarët e Komisionit të Vlerësimit të Ofertave nënshkruan deklaratat e Konfliktit të Interesit, 

ku nuk u evidentua të kenë konflikt interesi. 

 

DUKE IU REFERUAR DOKUMENTACIONIT TË PARAQITUR NË KËTË PROCEDURË 

PROKURIMI, KOMISIONI I VLERËSIMIT TË OFERTAVE, KONKLUDON SI MË 

POSHTË: 
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Operatori ekonomik OE " Classic“ sh.p.k me   NIPT: J91909004J   ka paraqitur dokumentacion 

sipas kërkesave të Dokumenteve Standarte të Tenderit., por ne dokumentacionit te paraqitur 

mungon tek kriteret e pergjithshme “formulari i sigurimit te Ofertes “ si dhe ne 

dokumentacionin teknik te paraqitur oferta nuk permbush specifikimet teknike dhe 

saktesisht dy kriteret  

 

1-Cilindrata  

2-Fuqia motorike 

 

Në përfundim të shqyrtimit të dokumentacionit të paraqitur, rezulton se, oferta e operatorit 

ekonomik OE "Classic “ sh.p.k me   NIPT: J91909004J nuk i përmbush të gjitha kriteret e 

kërkuara në Dokumentat e Tenderit dhe, për rrjedhojë, KVO vendosi të mos e kualifikoje këtë 

ofertë. 

 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë “Albania Motorr Company” Shpk me 

Nipt K41829010I , dhe me adresa: Kashar, Durrës, se oferta e paraqitur me vlerë totale prej  

3.670.000 lekë (tre milion e gjashteqind e shtatedhjete mije) lekë pa tvsh., totali i pikëve të 

marra [_____]  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´. 
 

 

       DREJTOR I PËRGJITHSHËM EKZEKUTIV 
 

 Pirro Vengu 
 

 

 

Konceptoi:    E.Ramaliu 
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