AUTORITETI RRUGOR SHQIPTAR
DREJTORIA JURIDIKE DHE E PËRPUTHSHMËRISË SË STANDARDEVE
Nr. __________ Prot.

Tiranë më _____. _____. 2022

FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORËVE EKONOMIKË TË
SUKSESSHËM NË MARRËVESHJEN KUADËR
17.06.2022

Drejtuar:

OPERATORI EKONOMIK “VASHTEMIA”

Korçë, Libonik, VASHTEMI, Rruga Nacionale Korçë Pogradec, Km. i 7, 500 m majtas
rruges nacionale, zona kadastrale nr.3716, nr.pasurie 686/5, 686/6..
* * *
Procedura e prokurimit/Loti: E Kufizuar (mbi kufirin e lartë monetar)– Shërbim/
Marrëveshje kuadër, me objekt: “Mirëmbajtje me performancë e segmenteve rruge të
shtuara me VKM nr.600, datë 13.10.2021 (10 Lote)“
Loti 7 “Mirembajtje me performance e segmentit rrugor K/Podgorie - K/Liqena”

Numri i procedurës / referenca e Lotit: REF-21733-03-10-2022,
Loti VII: REF-21749-03-10-2022

Përshkrimi i shkurtër i kontratës: E Kufizuar (mbi kufirin e lartë monetar)– Shërbim/
Marrëveshje kuadër, me objekt: ‘‘Mirëmbajtje me performancë e segmenteve rruge të
shtuara me VKM nr.600, datë 13.10.2021 (10 Lote)“,

Fondi limit i përgjithshëm i

Marveshjes Kuadër: 938.472.457,34 (nenteqind e tridhjete e tete million e katerqind e
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shtatedhjete e dy mije e katerqind e pesedhjete e shtate presje tridhjete e kater) lekë, pa
perfshire vleren e TVSH-së. / 7.585.454,71 EUR , pa TVSH ( kursit i këmbimit, 1 (një)
Euro këmbehet me 123.72 Lekë)
Loti 7 “Mirembajtje me performance e segmentit rrugor K/Podgorie - K/Liqena”, me
vlerë totale 59.075.70144 (pesedhjet e nente milion e shtatedhjet e pese mije e shtateqind
e nje presje dyzet e kater ) lekë pa perfshire vleren e TVSH-së. / 477.495,16 EUR , pa
TVSH ( kursit i këmbimit, 1 (një) Euro këmbehet me 123.72 Lekë).
Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:
oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar ne kosto X
oferta ekonomikisht më e favor
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. “VASHTEMIA”

J64103054Q

Vlera e ofruar/ Totali i çmimeve për njësi dhe vlera e pritshme e kontratave (nëse është e
zbatueshme: 49.030.010,4 (dyzete e nente milion e tridhjete mije e dhjete presje kater)
Lekë pa TVSH.
Totali i pikëve të marra: 238,35

2. “REJ”

J93711608Q

Vlera e ofruar/ Totali i çmimeve për njësi dhe vlera e pritshme e kontratave (nëse është e
zbatueshme: 46.624.935 (dyzete e gjashte milion e gjashteqind e njezete e kater mije e
nenteqind e tridhjete e pese) Lekë pa TVSH.
Totali i pikëve të marra: 225,15
* * *
Duke iu referuar procedurës së mësipërme, ju informojmë se operatorët ekonomikë të
mëposhtëm janë identifikuar si të suksesshëm:
1. “VASHTEMIA”

J64103054Q

Vlera e ofruar/ Totali i çmimeve për njësi dhe vlera e pritshme e kontratave (nëse është e
zbatueshme: 49.030.010,4 (dyzete e nente milion e tridhjete mije e dhjete presje kater)
Lekë pa TVSH.
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Totali i pikëve të marra: 238,35
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”.
Konceptoi: M. Shkurti
Pranoi:

Titullari i Autoritetit Kontraktor
Evis Berberi
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