
 

 

 

 

 

 

_____________________                  _______________________ 

REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

BASHKIA TIRANË 

      DREJTORIA E PËRGJITHSHME E RRUGËVE DHE NDRIÇIMIT PUBLIK 

 

 

 

Nr.________ Prot.                                                                              Tiranë, më ___.___.2022 

 

FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORËVE EKONOMIKË TË SUKSESSHËM 

NË MARRËVESHJEN KUADËR  

Data:17.08.2022 

 

Drejtuar: I.D.K - KONSTRUKSION shpk me NUIS K51408016J, me adresë: Tiranë Vorë 

Autostrada Tiranë-Durrës, Km.12, Rruga Zaja, Koder Berxullë, Nr.Pasurie 1014/3, ZK.1167 

 

                                                                    *  *  * 

Procedura e prokurimit: E hapur, marrëveshje kuadër me një operator ekonomik ku të gjitha 

kushtet janë të përcaktuara, me afat 12 mujor. 

 

Numri i procedurës / referenca e Lotit: REF-35493-07-05-2022 

of  procedure/lot  reference: 

Përshkrimi i shkurtër i kontratës: “Materiale të rrjetit semaforik” me afat lëvrimi nga lidhja e 

kontratës/ kontratave deri në plotësimin e nevojave të autoritetit kontraktor sipas kërkesës, në 

bazë të marrëveshjes kuadër, me fond limit: 24,130,000 (njëzet e katër milion e njëqind e 

tridhjetë mijë) lekë pa TVSH. 

 

 

Publikimet e mëparshme (nëse aplikohet): Buletini i Njoftimeve Publike Datë 12.07.2022, Numri 

94 

 

Kriteret e përzgjedhjes së  fituesit:   

oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në  

oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në çmim X 



 

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. Operatori ekomomik I.D.K - KONSTRUKSION shpk me NUIS K51408016J,  me adresë 

Tirane Vore Autostrada Tirane-Durres, Km.12, Rruga Zaja, Koder Berxulle, Nr.Pasurie 

1014/3, ZK.1167 dhe me ofertë ekonomike 24.079.500 (njëzet e katër milion e shtatëdhjet 

e nëntë mijë e pesëqind) lekë pa tvsh. 

2. Operatori ekomomik MADEKONST shpk me NUIS L32225018N,  me adresë Tirane 

Njesia bashkiake nr 7, Rruga e Bogdaneve, Pallati Pergola 32, Ap 40 dhe me ofertë 

ekonomike 24.100.000 (njëzet e katër milion e njëqind mijë) lekë pa tvsh. 

 

Është skualifikuar Operatori ekonomik i mëposhtëm: 

 Operatori ekomomik MADEKONST shpk me NUIS L32225018N, me adresë Tiranë 

Njësia bashkiake nr 7, Rruga e Bogdaneve, Pallati Pergola 32, Ap 40, nuk  plotëson  

kriteret për kualifikim si më poshtë: 

 Nuk përmbush pikën 2.1 gërma a) TË KRITEREVE TË VEÇANTA TË 

KUALIFIKIMIT  ku parashikohet se:   “1. Ofertuesi duhet të paraqesë: . Formularin 

Përmbledhës të Vetëdeklarimit, sipas shtojcës 8; pasi nuk ka paraqitur asnje dokument 

per permbushjen e kësaj pike. 

 Operatori ekonomik nuk përmbush asnjë nga pikat 1-5  të Kapacitetit teknik pasi nuk ka 

paraqitur asnje dokument per permbushjen e kësaj pike. 

 Operatori ekonomik nuk përmbush asnjë nga pikat 1-3  të Kapacitetit ekonomik dhe 

financiar pasi nuk ka paraqitur asnje dokument per permbushjen e kësaj pike. 

 

*  *  * 

Duke iu referuar procedurës së mësipërme, ju informojmë se operatori ekonomik i mëposhtëm 

është identifikuar si i suksesshëm: 

1. Operatori ekonomik I.D.K - KONSTRUKSION shpk me NUIS K51408016J  me adresë 

Tirane Vore Autostrada Tiranë-Durrës, Km.12, Rruga Zaja, Kodër Berxullë, Nr.Pasurie 

1014/3, ZK.1167 dhe me ofertë ekonomike 24.079.500 (njëzet e katër milion e shtatëdhjet 

e nëntë mijë e pesëqind) lekë pa tvsh. 

 

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”. 

 

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR 

 

 

Herion Rrapaj 

 

 

 

 

 



 

 

 

Njësia e Prokurimi: 

 

Alfons  Pengili  

 

Maria  Zholi 

 

Orland  Jonuzi 
 


