
NJOFTIMI  

për ndryshim të datës së zhvillimit të ankandit 

 

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve Ju njofton se me datë 25.01.2016, në Buletinin nr. 3 të APP-së, 

ka bërë njoftimin e ankandit me objekt shitje “Materiale të ndryshme të dala jashtë përdorimit” 

ndarë në lote me VAM Fillestar në total 2,170,000 Lek pa TVSH. Për shkak të zhvendosjeve në 

ambiente të reja, KQZ Ju njofton se edhe vendi i zhvillimit të ankandit si dhe data e dorëzimit të 

ofertave ka ndryshuar, dhe do të bëhet në adresën e re: Rr. Ibrahim Rugova, Godina Nr. 4, (ish 

Ministria e Mbrojtjes - Hyrja perbri Gjykates se Larte). Ne DA nuk ndryshon asnje element 

tjeter. 

 

1. Autoriteti shites:  Komisioni Qendror i Zgjedhjeve 

Ishte: (adresa, nr. tel) Bulevardi: Deshmoret e Kombit Nr. 4, Tirane,  

Tel: +355 4 4104650 

Bëhet: Rr. Ibrahim Rugova, Godina Nr. 4, (ish Ministria e Mbrojtjes - Hyrja perbri 

Gjykates se Larte) 

 

2. Data e zhvillimit të ankandit: ishte 17 Shkurt 2016, ora 10:00 

Bëhet: 22 Shkurt 2016, ora 10:00 (Zyra e Protokollit)  

 

3. Lloji i Procedurës standarde të ankandit: Procedurë e Hapur 

 

4. Objekti i Shitjes: “Materiale të ndryshme të dala nga përdorimi” ndarë në lote: 

 

a. Loti i parë: Pajisje elektronike për skrap ne sasine e parashikuar 2306Kg. 

b. Loti i dytë: Materiale plastike për riciklim ne sasine e parashikuar 1268Kg. 

c. Loti i tretë: Llamba ultraviolet (UV) ne sasine 5850 cope 

d. Loti i IV: Motocikletë e pjesë këmbimi të dala jashtë përdorimit të mjeteve, 

për skrap ne sasine e parashikuar 32 kg 

 

5. Përshkrim i shkurtër i objektit te shitjes: Autoriteti shites synon të shesë nëpërmjet 

ankandit publik, pajisje elektronike (printera, kompjutera, fakse, etj); kutish votimi të 

nxjerra jashtë përdorimit për arsye të ndryshme përfshirë edhe dëmtimin, si dhe llamba 

ultraviolet ne gjendje pune sipas sasive të parashikuara në DA si dhe motorciklet/ pjesë 

këmbimi të dala jashtë përdorimit si dhe gjendjes se tyre. 

 

6. Vlera fillestare: 2.170.000 (dy milion e njëqind e shtatëdhjetë mijë) Lek pa TVSH, 
sipas përllogaritjes së vlerës fillestare nga komisioni i posaçëm i vlerësimit për këtë qëllim, 

ndarë sipas lotëve më poshtë:  

 

a. Loti I –  32,553.6 (tridhjetë e dy mjë e pesëqind e pesëdhjetë e tre presje gjashtë) 

Lek pa TVSH 

b. Loti II – 20,288  (njëzet mijë e dyqind e tetëdhjetëetetë) Lek pa TVSH 

c. Loti III – 2,116,800  (dy milion e njëqind e gjashtëmbëshjetë mijë) Lek pa TVSH 

d. Loti IV – 358.4 ( treqind e pesëdhjetë e tetë presje katër) Lek pa TVSH 



7. Vendi i zhvillimit te ankandit: (Adresa) Komisioni Qendror i Zgjedhjeve 

Ishte: Bulevardi Deshmoret e Kombit Nr. 4 Tirane, Drejtoria e Logjistikës dhe 

Shërbimeve, K.II  

Bëhet: Rr. Ibrahim Rugova, Godina Nr. 4, (ish Ministria e Mbrojtjes - Hyrja perbri 

Gjykates se Larte) 

8. Afati i fundit kohor për dorëzimin e kërkesave për pjesëmarrje:  ishte 17 Shkurt 

2016, ora 10:00 (Zyra e Protokollit)  

Bëhet 22 Shkurt 2016, ora 10:00 (Zyra e Protokollit)  

9. Informacion mbi dokumentet e ankandit:  

Dokumentet e ankandit mund të tërhiqen pranë autoritetit shitës, në faqen e 

internetit www.cec.org.al, seksioni njoftime, pa pagesë 

Dokumente me pagesë: 

Po x Jo  

   Pagesa: 500 Lek 

Dokumentet standarde të ankandit përbëhen nga: 

 Formulari i njoftimit; 

 Kërkesa për pjesëmarrje; 

 Formulari i ofertës; 

 Ftesa për oferte; 

 Formulari i njoftimit të fituesit; 

 Formulari i publikimit të njoftimit të fituesit; 

 Procesverbali/et i/e Komisionit të Vlerësimit të Ofertave. 

Kërkesa për pjesëmarrje, dokumentet dhe informacionet e kërkuara dorëzohen nga 

kandidatët blerës në kopje fizike, me poste ose dorazi, në vendin e përcaktuar në 

dokumentet e ankandit. Kriteret për kualifikim janë si më poshtë: 

 

a) formularin e sigurimit të ofertës për shumën dhe vlefshmërinë e kërkuar në 

dokumentet standarde të ankandit; 

b) vendimin e gjykatës për fitimin e personalitetit juridik; 

c) vërtetimin nga Qendra Kombëtare e Regjistrimit; 

ç) certifikatën e regjistrimit në organin tatimor ose NIPT-in. 

d) Për Lotin IV – Blerësi duhet të jetë subjekt i Autorizuar nga Drejtoria e Përgjithshme e 

Policisë së Shtetit dhe të jetë i licencuar si aktivitet nga QKL,/ autorizuar nga Drejtoria  

Rajonale e Transportit Rrugor, për mbledhjen, depozitimin, shkatërrimin e mjeteve ose 

pjesëve të dala jashtë përdorimit. 

 

TITULLARI I AUTORITETIT SHITËS/  

PERSONI I AUTORIZUAR 

 

Skënder VRIONI 

http://www.cec.org.al/

