
 

     

 

MINISTRIA E BRENDSHME 

AGJENCIA SHTETËRORE E PROKURIMEVE TË PËRQËNDRUARA 

 
 

Nr. ____ Prot.,               Tiranë, më __.___2023        

                                                       

 

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT (PARAPRAK) 
 

21.02.2022 

 

Për:  “PORCHE ALBANIA”     SH.P.K 

Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, Km 3, Mëzez, Tiranë 

  

 

* * * 

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

për Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë së Shtetit”,  me fond limit: 27,137,499 (njëzetë e 

shtatë milion e njëqind e tridhjetë e shtatë mijë e katërqind e nëntëdhjetë e nëntë) lekë (pa TVSH), 

me nr. reference të procedurës REF- 56258-01-18-2023. 

 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: Blerje automjete për Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë së 

Shtetit”,  me fond limit: 27,137,499 (njëzetë e shtatë milion e njëqind e tridhjetë e shtatë mijë e 

katërqind e nëntëdhjetë e nëntë) lekë (pa TVSH), me nr. reference të procedurës REF- 56258-01-

18-2023 me afat për zbatimin e saj: 90 (nëntëdhjetë ditë) nga nënshkrimi i kontratës . 

 

Publikime të mëparshme ( jo ): Buletini i Njoftimeve Publike 23.01.2023, Nr.07 

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 kanë marrë pjesë operatorët ekonomikë të 

mëposhtëm me vlerat përkatëse si më poshtë: 

  

1. “PORCHE ALBANIA” SH.P.K                                             K51914014P                                                                         

        Vlera:   22,620,000 (njëzetë e dy milion e gjashtëqind e njëzetë mijë) lekë (pa TVSH)  

2. “ALBANIAN MOTOR COMPANY” SH.P.K                     K41829010I                                                                         

        Vlera:   24,900,000 (njëzetë e katër milion e nëntëqind mijë) lekë (pa TVSH)  

3. “CLASSIC”   SH.P.K                                                                J91909004J                                                                         

        Vlera:   26,750,000 (njëzetë e gjashtë milion e shtatëqind e pesëdhjetë mijë) lekë (pa TVSH)  

 

Nga operatorët ekonomik pjesmarrës nuk rezultojnë operator të skualifikuar.  

 

 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë PORCHE ALBANIA” SH.P.K me 

adrësë Autostrada Tiranë-Durrës, Km 3, Mëzez, Tiranë, se oferta e paraqitur me vlerë totale prej 



22,620,000 (njëzetë e dy milion e gjashtëqind e njëzetë mijë) është identifikuar si fitues (paraprak) 

i procedurës së prokurimit. 

 

 

Me publikimin e këtij njoftimi, fillojnë afatet e ankimit sipas përcaktimeve në nenin 110 të Ligjit 

Nr. 162/2020, datë 23.12.2020 “Për Prokurimin Publik”. 

Ankesa per dokumentat e tenderit: JO 

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 20.02.2023 

 

 

TITULLARI I ORGANIT QENDROR BLERËS 
 

 

DREJTOR I PËRGJITHSHËM 

 

 

 
Njësia e prokurimit: Znj. Suela HAXHIJA; Znj.Enkeleda MANDRECA;  Z. Filip BURAKU 

 

 


