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Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Ndërtimi i Bazës Prodhuese për Shkollën “Karl Gega” Tiranë  

(shtese kontrate deri ne 20 % te kontrates fillestare te lidhur ne vitin 2017). 

 

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

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: 

 

Bashkimi i operatoreve Ekonomik “Gjikuria” sh.pk.me numer NITPI J62903456H  & 

“Integrated Technology Services”(ITS)  sh.p.k., me numer NIPI L02302032C 

Vlera 21 291 861 ( njezetenjemilion e dyqindenentedhjetenjemije e teteqindegjashtedhjetenje) 

leke ( pa TVSH). 

 

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:S ka te skualifikuar 

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme: 

________________________________________________________________________________

_ 

* * * 

 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë  Bashkimin e operatoreve Ekonomik 

“Gjikuria”sh.p.k &“Integrated Technology Services”(ITS) sh.p.k.,me adresë: Rruga “Ibrahim 

Rugova“ pranë Gardës së Republikës, Pall.Kontakt – Tiranë, se oferta e paraqitur, me një vlerë të 

përgjithshme prej 21 291 861 (njezetenjëmilion e dyqindenentedhjetenjemijë e 

teteqindegjashtedhjetenje) lekë ( pa TVSH) është identifikuar si oferta e suksesshme. 

 

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqesni pranë Ministrise se Financave dhe Ekonomisë, me adresë: Bul 

“Deshmoret e Kombit” në emër të Znj. Vjollca Vasiari, Përgjegjese e Sektorit të Prokurimeve pranë 

MFE,e-mail: vjollca.vasiari@financa.gov.al,sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat 

e tenderit, brenda 3 ( tre) 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 

[vlera përkatëse e shprehur në fjalë dhe shifra], 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 25.07.2018 

 

AUTORITETI  RRUGOR  SHQIPTAR 
Formulari i njoftimit të  fituesit 

 

PE–VLA–KU SHPK   

Njesia Bashkiake Nr. 9, Rruga Muzaket, Pallatet Vokshi, Hyrja 1, Kati. 7  

 

TIRANE 

mailto:vjollca.vasiari@financa.gov.al
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Procedura e prokurimit: “Nderhyrje  emergjente per stabilizimin e reshqitjes ne km 21+495 

÷21+620, ne segmentin Lin - Pogradec, 

 

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-79589-07-17-2018 

 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: Procedura është Negocim pa shpallje paraprake të njoftimit”,  

situate emergjente, parashikuar nga neni 33/2/c,  të ligjit nr. 9643 datë  20.11.2006 “Për Prokurimin 

Publik” i ndryshuar , pikës 2/c neni 36 “Rregullat e prokurimit publik,” të miratuar me VKM-në, 

Nr.914, datë 29.12.2014, e ndryshuar,  sepse ka të bëjë me nevoja ekstreme, sipas kushteve eshte 

shkaktuar nje ngjarje e paparashikuar, Autoriteti Kontraktor muk ka pergjegjesi per ngjarjen, 

Ngjarja demton interesin e pergjithshem te nje komuniteti te gjere, Nuk ka qene e mundur te ndiqen 

procedurat standarte mbi ose nen kufirin e ulet monetar. afati i zbatimit te kesaj kontrate emergjente 

do te jete 2.5 muaj. “Autoriteti kontraktor ndodhet perballe nje situate  emergjete , masat mbrojtese 

dhe punimet per stabilizimin e kesaj reshqitje duhet te behen ne kohe te thate dhe shume shpejt, 

duke shfrytezuar sezonin me kohe te mire (pra stinen e veres) pasi ne rast te kundert  mund te kemi 

avancime te metejshme te reshqitjes e cila do te kerkoje nje vlere shume me te madhe per 

eleminimin e pasojave te rreshqitjes si dhe shtyrjen ne nje kohe me te gjateb te perfundimit te te 

gjithe punimeve ne segmentin rrugor Lin – Pogradec”. 

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Jo 

 

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: 

 

PE – VLA - KU shpk    NUIS: K61716013M  

       

Vlera: 138.753.792,60 (njeqind tridhjete e tete milion e shtateqind e pesedhjete e tre mije e 

shtateqind e nentedhjete e dy presje gjashtedhjete)  leke   

 

AGBES CONSTRUKSION  NUIS: K32807432W  

       

Vlera: 139.357.902,02 (njeqind tridhjete e tete milion e shtateqind e pesedhjete e tre mije e 

shtateqind e nentedhjete e dy presje gjashtedhjete )leke   

 

 

* * * 

 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë PE – VLA - KU shpk se oferta e 

paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej 138.753.792,60 (njeqind tridhjete e tete milion e 

shtateqind e pesedhjete e tre mije e shtateqind e nentedhjete e dy presje gjashtedhjete)) 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.  
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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 26.07.2018 
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