
 

 

AUTORITETI RRUGOR SHQIPTAR 
DREJTORIA JURIDIKE DHE PËRPUTHSHMËRISË SË STANDARDEVE 

 

Nr._______ Prot.                    Tiranë, më ____.____. 2021 

 

FORMULARI I NJOFTIMIT  TË FITUESIT 

 

23.12.2021 

 

Drejtuar:                          STUDIO SERVICES " K - SA " SHPK 

 

Durres Lagjja 3, Rruga Egnatia dhe Rruga Ramazan Jella, Pallati 1125, Kati i 

parë 
 

 

Procedura e prokurimit/lotit: Shërbim Konsulence 

 

Numri i procedurës / referenca e Lotit: REF-11112-11-10-2021 

 

Përshkrimi i shkurtër i kontratës: “Supervizion Punimesh Emergjencë mbrojtje lumore për urën 

e Drojës”, me fond limit 1.837.933,03 (një milion e tetëqind e tridhjetë e shtatë mijë e nëntëqind 

e tridhjetë e tre presje tre) Lekë pa TVSH. 

 

Kohëzgjatja e kontratës/marrëveshjes kuadër ose afati për zbatimin e saj: 4 muaj 

 

Publikimet e mëparshme: Buletini i Njoftimeve Publike, Datë 15.11.2021, Nr.163 

 

* * * 

 

Operatori ekonomik i kualifikuar në përfundim të fazës së parë të procedurës së sipërcituar: 



 

 STUDIO SERVICES  " K - SA " SHPK                                     L71305518R 

* * * 

Njoftojmë se, ka qenë pjesëmarrës në fazat e tjera të procedurës së sipërcituar ofertuesi me vlerën 

përkatëse të ofruar: 

 

 STUDIO SERVICES  " K - SA " SHPK                                      L71305518R 

 

Vlera: 1.836.000 (një milion e tetëqind e tridhjet e gjashtë mijë) lekë pa TVSH 

Totali i pikëve të marra: 254.40 

 

* * * 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë  STUDIO SERVICES " K - SA " 

SHPK, me adresë: Durres Lagjja 3, Rruga Egnatia dhe Rruga Ramazan Jella, Pallati 1125, 

Kati i parë, se oferta e paraqitur me vlerë totale prej 1.836.000 (një milion e tetëqind e tridhjet e 

gjashtë mijë) lekë pa TVSH / totali i pikëve të marra: 254.40 është identifikuar si Oferta e 

suksesshme.  

 

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Autoriteti Rrugor Shqiptar, Adresa: “Rruga Sami 

Frashëri nr.33”, Tiranë. Tel: +355 4 2234487, E-mail:  info@arrsh.gov.al sigurimin e kontratës, 

siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 5 (pesë) ditëve nga dita e marrjes/publikimit të 

këtij njoftimi.  

Bazuar në nenin 96  të Ligjit  162/2020, datë 23.12.2020 “Për Prokurimin Publik”,  pika 2/b. 

Periudha e pritjes, e parashikuar në pikën 1 të këtij neni, nuk zbatohet: 

b) në rastin e procedurave me një ofertues të vetëm, i cili është kualifikuar dhe shpallur fitues; 

duke patur parasysh faktin se kemi të bëjmë me një ofertues të vetëm, i cili është kualifikuar si 

ofertë e përshtatshme, periudha e pritjes nuk zbatohet dhe Autoriteti Kontraktor do të vijojë me 

nënshkrimin e kontratës.  

 

Konceptoi:  J.Avdolli  

Miratoi:    M.Shkurti 

 

 
DREJTOR I PËRGJITHSHËM 

                                                                                                          Evis Berberi 

mailto:info@arrsh.gov.al

