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Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, kontrata do ti 

akordohet ofertuesit vijues ne klasifikimin perfundimtar, oferta e te cilit eshte dorezuar me nje vlere 

te pergjithshme prej __________sic parashikohet në nenin 58 të Ligjit Nr. 9643 datë 20.11.2006 

“Për prokurimin publik” 

 

Ka  pasur ankesa nga operatorët ekonomikë.  

Ankesa Nr.10801, date 23.05.2018 e operatorit ekonomik “Nazeri 2000” sh.p.k.” kthyer përgjigje 

me shkresën Nr. 9768/1, date 10.05.2018, Ankesa Nr. 9950 date 14.05.2018 e operatorit ekonomik 

IRAL shpk, kthyer pergjigje me shkresen Nr. 9950/1 date 21.05.2018, Ankese Nr. 9949 date 

14.05.2018, kthyer pergjigje me shkresn Nr. 9949/1 date 21.05.2018.  

 

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 09.08.2018. 

          

AUTORITETI RRUGOR SHQIPTAR 
FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT 

 

[12.08.2018] 

 

Për:                         IDK shpk 

 Autostrada Tirane Durres, Km 12, Rruga Zaja, Koder Berxull, Vore, Tirane 

 

Procedura e prokurimit:    Pune/   Procedure e Hapur 

 

Numri i referencës së procedurës/lotit:   REF-80847-07-26-2018 

 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Permiresimi rifreskimi sinjalistikes Vertikale/Horizontale ne 

akset Kombetare dhe permiresim te sigurise rrugore ne Akset e Rajonit Jugor, loti 3” me fond 

limit 249 988 321,80 lekë (pa përfshirë vlerën e TVSH-së).  REF-78064-07-05-2018,  

 Afati i zbatimit te kontrates 9 muaj. 

 

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve 30 Korrik 2018] [Nr.30] 

 

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  çmimi më i ulët  x   

 

Njoftojme se, kane qenë pjesëmarrës në procedurë këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara: 

 

1.          IDK shpk                  K51408016J 

2.          RS & M shpk                                                              K32203002I 

      

Vlera    248 606 221,5 (dyqind e dyzete e tete milion e gjashteqind e gjashte mije e dyqind e njezete 

e nje) lekë pa përfshirë vleren e tvsh-së.  

Vlera    248 735 665,5 (dyqind e dyzete e tete milion e shtateqind e tridhjete e pese mije e 

gjashteqind e gjashtedhjete e pese) lekë pa përfshirë vleren e tvsh-së.  

 

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm: 

Nuk ka te skualifikuar. 
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* * * 

 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë  operatorin ekonomik “IDK shpk” me 

adrese “Autostrada Tirane Durres, Km 12, Rruga Zaja, Koder Berxull, Vore, Tirane” se oferta e 

paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej 248 606 221,5 (dyqind e dyzete e tete milion e 

gjashteqind e gjashte mije e dyqind e njezete e nje) lekë pa tvsh / pikët totale të marra  [_____]është 

identifikuar si oferta e suksesshme. 

 

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë [Autoritetit Rrugor Shqiptar/ Sektori i Prokurimeve] 

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 tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do të 

konfiskohet sigurimi i ofertës suaj (nëse është kërkuar) dhe kontrata do t’i akordohet ofertuesit 

vijues në klasifikimin përfundimtar, oferta e të cilit është dorëzuar me një vlerë të përgjithshme prej 

248 735 665,5 (dyqind e dyzete e tete milion e shtateqind e tridhjete e pese mije e gjashteqind e 

gjashtedhjete e pese) leke pa tvsh, siç parashikohet në nenin 58 të Ligjit nr.9643 datë 20.11.2006 

“Për prokurimin publik”, i ndryshuar. 

 

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 04.09.2018 

Ankesa: Nuk ka 

(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë ___________________________ 

 

DREJTORIA E RAJONIT VERIOR SHKODER 
FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT 

 

Data 13.09.2018 

 

Për: “SELAMI” sh.p.k me perfaqesues ligjor z.Musa SELAMI, me adrese: Peshkopi, Lgj. “Nazmi 

Rushiti”, Rr. “Tercilio Kardinali”, me numer NIPTI J 77304706 L. 

Procedura e prokurimit: “E Hapur” 

Numri i referencës së procedurës/lotit : REF-73550-06-05-2018 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: 

“Mirëmbajtje rutinë dhe dimërore me performancë  rruga Ura e Cerenecit - Stebleve, Qafe 

Bualli-Kraste, Burrel-Komesi;Ura e Matit-Lis;K/Ulez-Ulez;Trebisht- Dogane 75.92 km” 

Me fond limit: 89 446 948 leke pa tvsh (tetëdhjetë e nëntë milion e katerqind e dyzet e gjashte 

mije e nenteqind e dyzet e tete) leke pa tvsh/Buxheti i Shtetit.                                                                                                                                                                                                                                          

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data 11.06.2018] [Numri 

23] 

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  çmimi më i ulët  X  oferta ekonomikisht më e favorshme  

 

Në këtë procedure prokurimi moren pjesë 6 (gjashtë) ofertues, operatorë ekonomik, përkatësisht:  

 

1.  “GJOKA KONSTRUKSION” sh.a, me numer NIPTI J 91815014 U,  perfaqesues ligjor Z. 

Rrok Gjoka, me adrese: Njesia 5, Rruga "Dora D'Istria", hyrja 1 dhe hyrja 2 , me oferte: 70 
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	KESHILLI I QARKUT ELBASAN
	 Skrap Alumin 11.410,45 kg
	 Skrap Bakri 293,6 kg
	 Skrap Plumbi 1.441 kg


	ZYRA QËNDRORE E REGJISTRIMIT TË PASURIVE TË PALUAJTSHME

