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MINISTRIA E INFRASTRUKTURËS DHE ENERGJISË 
FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT 

 

Date: 8 Nëntor 2018 

Për: Shoqërinë “GJIKURIA” sh.p.k., me NUIS J62903456H, me adrese: Rruga Ibrahim Rugova, 

pranë Gardës se Republikës, Pall. Kontakt, Kati 2, Njësia bashkiake nr. 5, Tiranë. 

Procedura konkurruese: Dhënie me koncesion/PPP të ndërtimit dhe mirëmbajtjes së rrugës Porti i 

Jahteve - Bypass Orikum - Dukat (Ura e Shën Elizës) 

Përshkrimi i shkurtër i kontratës: Ndërtim dhe mirëmbajtje te  rrugës Porti i Jahteve - Bypass 

Orikum - Dukat (Ura e Shën Elizës) nëpërmjet formës se dhënies me koncesion/PPP. Kohëzgjatja e 

kontratës së koncesionit/PPP: 13 vjet  

Buletini i Njoftimeve Publike Nr. 30 date 30.7.2018 

 

Njoftojmë se, ka qene pjesëmarrës ne procedure ky ofertues me ofertën përkatëse te ofruara: 

 

 Shoqëria “GJIKURIA” sh.p.k. me vlere ndërtimi dhe mirëmbajtje gjithsej 50,552,441 Euro; 

 Shoqëria “4 A-M” sh.p.k. me vlere ndërtimi dhe mirëmbajtje gjithsej 61,298,710 Euro; 

 

Është skualifikuar ofertuesi i mëposhtëm: 

 

1. Shoqëria “4 A-M” sh.p.k.;  NIUS  K92005016L  

 

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme: 

 

Vlerat totale te parashikuara ne modelet përkatëse financiare referuar Propozimit financiar te 

paraqitur janë me te larta se vlera maksimale e përllogaritur për këtë projekt, si dhe nuk është 

dorëzuar sigurimi i ofertës, ne përputhje me gërmën a) e pikës 1, te Seksionit II. Kriteret e veçanta 

te kualifikimit, Shtojca 9 te Dokumentave te Koncesionit/PPP. Gjithashtu, nuk është dorëzuar i 

gjithë dokumentacioni i kërkuar ne shtojcën nr. 9 te te Dokumentave te Koncesionit/PPP. 

 

* * * 
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Duke ju referuar procedurës se lartpërmendur, informojmë shoqërinë “GJIKURIA” sh.p.k., me 

NUIS J62903456H, me adrese: Rruga Ibrahim Rugova, pranë Gardës se Republikës, Pall. Kontakt, 

Kati 2, Njësia bashkiake nr. 5, Tiranë., se oferta e paraqitur me një vlere te përgjithshme ndërtimi 

dhe mirëmbajtje prej 50,552,441 Euro (pesëdhjetë milion e pesëqindepesëdhjetedy mijë e 

katërqindedyzetenjë euro) është identifikuar si oferta e suksesshme. 

 

Rrjedhimisht jeni te lutur te paraqisni pranë Ministrisë se Infrastrukturës dhe Energjisë, me adrese 

Rruga “Abdi Toptani”, nr. 1, Tirane, kopjen e nënshkruar te formularit te kontratës dhe te sigurimit 

te kontratës, siç parashikohet ne Dokumentat e Koncesionit, brenda 45 ditëve nga dita e 

marrjes/publikimit te këtij njoftimi. 

 

Ne rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do te 

konfiskohet sigurimi i ofertës suaj paraqitur gjate procedurës se konkurrimit. 

 

MINISTRIA E INFRASTRUKTURËS DHE ENERGJISË 

 

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 15.10.2018 

Ankesa: Nuk ka 
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