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AUTORITETI  RRUGOR  SHQIPTAR 

DREJTORIA JURIDIKE DHE E PËRPUTHSHMËRISË SË STANDARDEVE 

Nr. __________ Prot.                                                Tiranë më _____. _____. 2023 

 

 

FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORËVE EKONOMIKË TË 

SUKSESSHËM NË MARRËVESHJEN KUADËR  

 

10.01.2023 

 

Drejtuar:                                               “FLORIDA”  

BAJRAM CURRI Lagjja Dardania, Rruga Mic Sokoli, Zona Kadastrale 1347, Nr. 

pasurise 43/12/4, Ndertesa 1, Ap.1 kodi postar 8702 

 

 

*  *  * 

 

Procedura e prokurimit/Loti: E Kufizuar – (mbi kufirin e lartë monetar) Shërbim / 

Marrëveshje kuadër, me objekt: Loti 3 “Mirembajtje me performance e segmentit rrugor 

Dushaj - Sheshi i Trageteve - Lekbibaj”. 

Numri i procedurës / referenca e Lotit: REF-44036-09-30-2022 

 

Përshkrimi i shkurtër i kontratës: Loti 3 “Mirembajtje me performance e segmentit rrugor 

Dushaj - Sheshi i Trageteve - Lekbibaj”, me fond limit: 41.459.368.65  (dyzet e nje milion 

e katerqind e pesedhjet e nente mije e treqind e gjashtedhjete e tete presje gjashtedhjet e 

pese) lekë pa  perfshire vleren e TVSH-së. Fondi për vitin 2022 është 9.894.122 lekë pa  

perfshire vleren e TVSH-së. 

Publikimet e mëparshme (nëse aplikohet): Buletini i Njoftimeve Publike, Data 10 Tetor                       

2022, Nr. 139 

Kriteret e përzgjedhjes së  fituesit:   

oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar ne kosto X 
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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.  “FLORIDA”                                                                                                     J79602604P 

                         

Vlera  e ofruar/Totali i çmimeve për njësi dhe vlera e pritshme e kontratave (nëse është e 

zbatueshme 41.096.516 (dyzet e një milion e nëntëdhjetë e gjashtë mijë e pesëqind e 

gjashtëmbëdhjetë) Lekë pa TVSH. 

 

Janë skualifikuar Operatorët Ekonomikë të mëposhtëm: Nuk ka 

 

*  *  * 

 

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

është identifikuar si i suksesshëm: 

 

1.  “FLORIDA”                                                                                                   J79602604P 

  

Vlera / Totali i çmimeve për njësi dhe vlera e pritshme e kontratave (nëse është e zbatueshme): 

41.096.516 (dyzet e një milion e nëntëdhjetë e gjashtë mijë e pesëqind e gjashtëmbëdhjetë) 

Lekë pa TVSH 

 

Totali i pikëve të marra: 267.00 

 

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”. 

Duke u bazuar në Nenin 96 pika 2 b) të Ligjit 162/2020, datë 23.12.2020 “Për Prokurimin 

Publik”, periudha e pritjes nuk zbatohet, pasi kemi të bëjmë me një ofertues të vetëm të 

kualifikuar.  

 

Konceptoi:   E. Agalliu 

Pranoi:       B. Daci 
Miratoi:     M. Shkuti 

Titullari i Autoritetit Kontraktor 

                                                                                                                 Evis Berberi 


