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AUTORITETI  RRUGOR  SHQIPTAR 
Formulari i njoftimit të  fituesit 

 

Victoria Invest Internacional & Victoria Invest shpk  

Lagjja 28 Nentori, rruga 11 Nentori, prane Tatim Taksave, kati 2 ELBASAN 

 

Procedura e prokurimit: “procedure e hapur” 

 

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-84983-09-07-2018 

 

Përshkrim i shkurtër i kontratës:  

 

1. Fondi limit 1`180`297`580.3  (nje miliarde e njeqind e tetedhjete milione e dyqind e nentedhjete 

e shtate mije e peseqind e tetedhjete pike tre) leke pa tvsh. Fondi i akorduar për vitin 2018 është 

294 800 000 lekë. Pjesa e mbetur është parashikuar për vitin 2019, 2020. 

2. Burimi i Financimit: Buxheti i Shtetit 

3. Objekti  i kontratës /marrëveshjes kuadër: Rehabilitim i segmentit rrugor, mbikalimi i 

“Pallatit me Shigjeta” - rrethrrotullimi “Shqiponja” Loti 3. 

 

Projekti eshte hartuar nga shoqerite konsulente AVE Consoulting shpk. Qellimi i investimi eshte 

ndertimi dhe perfundimi i plote i ketij aksi duke bere rehabilitimin e segmenteve rrugore nga 

mbikalimi i pallatit me shigjeta deri ne rrethrrotullimi Shqiponja, loti 3 (1 + 600 ÷ 2+340). 

 

Per te gjitha rruget sekondare qe lidhen me rruget e sherbimit eshte dhene si zgjidhje nje tip nyje e 

trajtuar me ishuj trafiku, tabela sinjalistike perparesie dhe semafore paralajmerues. Rrezet 

minimale te kthimit 15m. 

 

Nga llogaritjet e trafikut per funksionimin e nyjes eshte e domosdoshme qe rruga e Kavajes te lidhet 

me rrugen kryesore “Teodor Keko” me dy korsi per te realizuar nje rryme te panderprere futjeje ne 

rrugen kryesore. Per daljen nga rrethqarkullimi te korsise qe futet ne rrugen e sherbimit eshte bere 

ngritje ne nivel me pjerresi gjatesore =6.1% ne menyre qe te shmangim piken e konfliktit, dhe 

pjerresi terthore 2.5%. 

 

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike nr. 37, date 17.09.2018. 

 

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:   

çmimi më i ulët     X  

 

oferta ekonomikisht më e favorshme  

 

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

 

NR. OPERATORI EKONOMIK NUIS OFERTA EKONOMIKE 

PA TVSH 

1 Victoria Invest Internacional & Victoria 

Invest shpk 

L02712202J 

K32712206U 

1`170`134`219.66 leke  
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2 Vellezrit Hysa shpk K12911201C s‘ka oferte, as 

dokumentacion 

 

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm: 

 

Nuk ka operatore ekonomik te skualifikuar 

 

Operatori ekonomik Vellezrit Hysa shpk, emri i te cilit shfaqet ne system, nuk ka paraqitur asnje 

dokumnetacion per pjesemarrje ne kete procedure prokurimi. 

 

* * * 

 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë bashkimin e perkohshem te operatoreve 

ekonomik Victoria Invest Internacional & Victoria Invest shpk, se oferta e paraqitur, me një 

vlerë të përgjithshme prej 1`170`134`219.66 (nje miliard e njeqind e shtatedhjete milione e njeqind 

e tridhjete e kater mije e dyqind e nentembedhjete presje 66) leke, është identifikuar si oferta e 

suksesshme. 

 

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Autoriteti 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 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, 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 19.10.2018. 

Ankesa: Nuk ka 

 

 

AUTORITETI  RRUGOR  SHQIPTAR 
FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT 

 

Për:                          OPERATORIN EKONOMIK   

                                                                SALILLARI SHPK  

        Rruga e Vjeter Vore –Marikaj, Km 1, Godina kater kateshe, Kati i trete, Nr.5, Tiranë 

 

Procedura e prokurimit:    Punë/   Procedure e Hapur 

 

Numri i referencës së procedurës/lotit:   REF-84997-09-08-2018 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Rehabilitimi i segmentit rrugor mbikalimi pallati me shigjeta 

rrethrrotullimi Shqiponja, Loti 2”, me fondin limit: 1 571 942 368 lekë pa TVSH. Numri i 

referencës së procedurës: REF-84997-09-08-2018 

Afati i zbatimit te kontrates 24 muaj. 


