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AUTORITETI  RRUGOR  SHQIPTAR 

 

Nr._______ Prot.                                     Tiranë, më _____._____. 2020 

 

 

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT 

[10.11.2020] 

“G.P.G. COMPANY  & GARDEN LINE” 

    Lagjia 18 Tetori, godina 1 katshe, tek nyja e prodhimit Asfalto – Betonit, Lushnje 

 

 

Procedura e prokurimit: Pune/  “Negocim pa shpallje paraprake te njoftimit”,   

 

Procedura e prokurimit: Ndertim By Pass Tepelene, Loti 1 (shtese punimesh) 

 

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-76996-10-28-2020 

 

Përshkrim i shkurtër i kontratës:  

Autoriteti Rrugor Shqiptar, ka ne zbatim kontratën Nr. 4193/6, date 12/07/2018, me objekt 

“Ndertim By Pass Tepelene, Loti 1” dhe numer reference  REF-69600-05-17-2018  ”.  

Drejtoria e Projekteve të Brendshme dhe të Huaja Teknike me shkresen nr. 2188/11 datë 

12.10.2020, ka paraqitur realcionin teknik, te miratuar nga ana juaj, ne te cilin jane paraqitur 

dhe prezantuar te gjitha shkaqet, qe kane cuar ne nevojen per kete shtese kontrate. 

Nevoja për punë shtesë është shkaktuar Për ndërtime apo shërbime të reja, që kanë të bëjnë me 

përsëritjen e ndërtimeve apo të shërbimeve të ngjashme, që i janë besuar një operatori 

ekonomik, me të cilin autoriteti kontraktor ka lidhur kontratën fillestare, me kusht që këto 

ndërtime ose shërbime të përputhen me projektin bazë, për të cilin është shpallur fitues i 

kontratës fillestare me procedurën mbi ose nën kufirin e ulët monetar. Përdorimi i mundshëm i 

kësaj procedure duhet të përfshihet në njoftimin e kontratës fillestare dhe autoriteti kontraktor 

duhet të vlerësojë koston e përgjithshme, të përllogaritur, të ndërtimeve ose shërbimeve në 

vijim. Procedura e mësipërme mund të përdoret vetëm brenda 3 viteve nga lidhja e kontratës 

fillestare. 

Në çdo rast, vlera e shtesave të kontratave nuk duhet të kalojë 20% të vlerës së përgjithshme të 

kontratës fillestare. 
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Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Jo 

 

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

 

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

 

1. “G.P.G. COMPANY  & GARDEN LINE”     J64324443V / K11427004I 

      

Vlera: 450.812.589 (katerqind e pesedhjete milion e tetqind e dymbedhjete mije e peseqind e 

tetedhjete e nete)  leke   

 

* * * 

 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë  bashkimin e operatoreve ekonomike 

“G.P.G. COMPANY  & GARDEN LINE”, se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme 

prej 450.812.589 (katerqind e pesedhjete milion e tetqind e dymbedhjete mije e peseqind e 

tetedhjete e nete)  Lekë 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) 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 10.11.2020 

 
 

Konceptoi:  M..Shkurti 

Miratoi:     V.Hodaj 

 

DREJTOR I PËRGJITHSHËM 

Ergys Verdho 

 

 

 

 


