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AUTORITETI  RRUGOR  SHQIPTAR 

 

Nr. ________ prot                                             Tiranë më _____._____.2021 

      FORMULARI I NJOFTIMIT TË  FITUESIT  

[Data 28.12.2021] 

 

Drejtuar: MARSI SHPK, me adresë:  KUKES Lagjja Nr.5, Rruga Dituria, Zona Kadastrale 

Nr.2315, Nr.Pasurie 25/44+1-4. 

Numri i procedurës / referenca e Lotit: REF-15893-12-20-2021 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: Loti 3 “Mirëmbajtje rutinë dhe dimërore e segmentit 

rrugor Ura e Zapodit - Shishtavec - me gjatësi  16.8 km” 

 

Procedura e prokurimit: “Me Negocim pa shpallje paraprake të njoftimit të kontratës”  

Fondi limit:  3.637.509 (tre milion e gjashtëqind e tridhjet e shtatë mijë e pesëqind e 

nëntë) lekë pa TVSH. 

 

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:   

oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar ne kosto    

oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në çmim X   

 

Me anë të kësaj ju informojmë se Ofertuesit e mëposhtëm kanë marrë pjesë në këtë 

procedurë me këto vlera përkatëse të ofruara: 

 

1. Operatori ekonomik MARSI SHPK, me Nr Nipti J68028214P, me vlerë 3.587.976 

(tre milion e pesëqind e e tetëdhjetë e shtatë mijë e nëntëqind e shtatëdhjetë e 

gjashtë)  lekë pa tvsh.  

2. Operatori ekonomik OUEN SHPK, me Nr Nipti K17529215O, me vlerë 3.630.000 

(tre milion e gjashtëqind e tridhjet mijë)  lekë pa tvsh. 

 

Është skualifikuar Ofertuesi i  mëposhtëm: 
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 Operatori ekonomik  OUEN SHPK nuk kualifikohet, pasi nuk përmbush kriteret e 

përgjithshme dhe të veçanta të kualifikimit të kërkuara në DST (ka paraqitur vetëm 

ofertë ekonomike). 

 

* * * 

 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë se MARSI SHPK me adresë:  

KUKES Lagjja Nr.5, Rruga Dituria, Zona Kadastrale Nr.2315, Nr.Pasurie 25/44+1-4 me 

oferte, me një vlerë të përgjithshme prej 3.587.976 (tre milion e pesëqind e tetëdhjetë e 

shtatë mijë e nëntëqind e shtatëdhjetë e gjashtë) lekë pa tvsh, është identifikuar si oferta e 

suksesshme. 

 

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë pranë Autoritetit Rrugor Shqiptar, Adresa: Rruga 

“Sami Frashëri nr.33”, Tiranë, Tel/Fax +355 4 2234789 / +355 4 2223600, sigurimin e 

kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 5 ditëve nga dita e 

marrjes/publikimit të këtij njoftimi.  

 

Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose nuk dorëzoni sigurimin e kontratës brenda 

afatit përfundimtar tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do të konfiskohet sigurimi i ofertës 

suaj. 

 

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 22.12.2021 

 

Konceptoi:   J.Avdolli 

Pranoi:        M.Shkurti 

 

DREJTOR I PËRGJITHSHËM 

 

               Evis Berberi  

 


