
 

     

 

MINISTRIA E BRENDSHME 

AGJENCIA SHTETËRORE E PROKURIMEVE TË PËRQËNDRUARA 

 
 

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

                                                       

 

FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORËVE EKONOMIKË  
 

29.07.2022 

 

Për:  “C L A S S I C”     SH.P.K 

Adresa: Tirane Kashar KASHAR Autostrada Tirane-Durres, km 1,rruga dytesore, godina nr 8 

 

* * * 

Procedura e prokurimit: “Procedurë e Hapur e thjeshtuar”, kontratë, mallra, me objekt: “Blerje 

automjete per Drejtorinë e Peshkimit dhe Akuakultures”,  mallra,  me fond limit: 7,500,000 

(shtatë milion e pesëqind mijë) lekë (pa TVSH), me nr  reference të procedurës REF-35548-07-06-

2022. 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Blerje automjete per Drejtorinë e Peshkimit dhe 

Akuakultures”,  mallra,  me fond limit: 7,500,000 (shtatë milion e pesëqind mijë) lekë (pa TVSH), 

me nr  reference të procedurës REF-35548-07-06-2022. 

Publikime të mëparshme ( jo ): Buletini i Njoftimeve Publike 12.07.2022, Nr.94 

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në çmim X   

Me anë të kësaj bëjmë me dije se, në këtë procedurë /lot kanë marrë pjesë operatorët ekonomikë të 

mëposhtëm me vlerat përkatëse si më poshtë: 

  

   1)  “C L A S S I C” shpk                                                                                      J91909004J                               

Emri i plotë i shoqërisë                                 numri i NIPT-it  

Vlera: 7.400.000 (shtatë milion e katërqind mijë) leke (pa TVSH)  

 

2) BOE “O. A. L.” shpk    &                                                                         K96816201R   

 “ALBANIA MOTOR COMPANY” shpk                                                   K41829010I 
  Emri i plotë i shoqërisë                                 numri i NIPT-it  

Vlera: 7.250.000 (shtatë milion e dyqind e pesedhjete mijë) leke (pa TVSH)  
 

Nga operatorët ekonomik pjesmarrës rezultojnë operator të skualifikuar.  

 

1) BOE “O. A. L.” shpk    &                                                                         K96816201R   

 “ALBANIA MOTOR COMPANY” shpk                                                   K41829010I 
  Emri i plotë i shoqërisë                                 numri i NIPT-it  

Vlera: 7.250.000 (shtatë milion e dyqind e pesedhjete mijë) leke (pa TVSH)  
 

Arsyet e skualifikimit tw  BOE “O. A. L.” shpk    &  “ALBANIA MOTOR COMPANY” shpk: 



 BOE nuk plotëson pikën 1, seksioni “Kapaciteti Profesional te OE” te Kritereve te Vecanta te 

Kualifikimit, pasi nuk ka paraqitur Licencën e kategorisë, “VII.3.B.2 - Shitblerja e mjeteve 

rrugore me motor dhe/ose e rimorkiove te reja ose te perdorura”.  

 BOE nuk plotëson pikën 2, seksioni “Kapaciteti Ekonomik dhe Profesional” te Kritereve te 

Vecanta te Kualifikimit, pasi anetari i BOE “Albania Motor Company” shpk, nuk ka paraqitur 

kopje të çertifikuara të bilanceve të viteve: (2019, 2020, 2021) të paraqitura pranë autoriteteve 

përkatëse tatimore.  

 BOE nuk plotëson pikën 1, seksioni “Kapaciteti Teknik” te Kritereve te Vecanta te 

Kualifikimit, pasi anetari i BOE “Albania Motor Company” shpk, nuk ka paraqitur dëshmi për 

furnizimet e mëparshme të ngjashme të kryera gjatë 3 (tre) viteve të fundit nga data e shpalljes 

së njoftimit të kontratës, në vlerën jo më pak se 20% e vlerës së fondit limit, ne raport me 

perqindjen e pjesemarrjes ne kete bashkim te perkohshem. 

 BOE nuk plotëson pikën 2, seksioni “Kapaciteti Teknik” te Kritereve te Vecanta te 

Kualifikimit, pasi, ne lidhje me artikujt objekt prokurimi te percaktuar shtojcën 6 Formulari i 

sasisë dhe Grafiku i ekzekutimi, nuk ka specifikuar  vendin e origjinës si dhe certifikimet te 

leshuara nga nje organ i autorizuar.   

 BOE nuk plotëson pikën 3, seksioni “Kapaciteti Teknik” te Kritereve te Vecanta te 

Kualifikimit, pasi, nuk ka paraqitur deklarate ne lidhje me Agregatet / Pajisjet / Pjesët e 

këmbimit që duhet të ofrohen sipas afateve të garancisë të dhëna nga prodhuesi ose nga 

distributorë të autorizuar. 

 BOE nuk plotëson pikën 4, seksioni “Kapaciteti Teknik” te Kritereve te Vecanta te 

Kualifikimit, pasi, nuk ka paraqitur dokumentacionin e kerkuar (Licencën e kategorisë 

VII.3.B.1, “Riparimi dhe mirembajtja e pjeseve mekanike dhe te motorit, të mjeteve rrugore 

me motor dhe rimorkiove”,  për pikat a, b, c, ç, në përputhje me legjislacionin, për lejet dhe 

licencat, si dhe Udhëzimin e Ministrisë së Transportit dhe Infrastrukturës, me nr.1546, datë 

29.03.2016, “Autoriparimi i mjeteve r rugore me motor dhe rimorkiove”, për ambientin ku 

ushtron këtë aktivitet; dhe Kontratën e qerasë/huapërdorjes në rast se është në kushtet e qerasë 

apo huapërdorjes) ne lidhje me servis në pronësi ose me qera, në mënyrë që të mbulohet 

shërbimi i ofrimit të mbulimit të garancisë. 

Duke iu referuar procedurës së mësipërme, ju informojmë  se operatori ekonomik i mëposhtëm 

është identifikuar si i suksesshëm: 

 

     1)  “C L A S S I C” shpk                                                                                      J91909004J                               

Emri i plotë i shoqërisë                                 numri i NIPT-it  

Vlera: 7.400.000 (shtatë milion e katërqind mijë) leke (pa TVSH)  

Ankesa per dokumentat e tenderit: JO 

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 25.07.2022 

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 


