
 

 
 

 

 
AUTORITETI  RRUGOR  SHQIPTAR 

 

      Nr.__________ Prot.                                         Tiranë, më_____._____. 2021 

 

FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORËVE EKONOMIKË TË SUKSESSHËM 

NË MARRËVESHJEN KUADËR 

 [25.05.2021] 

 

OPERATORIT EKONOMIK “4 A-M” sh.p.k 

                                                   Rruga Artan Lenja, Pallati 4 AM, Apartamenti A1, kati i I.                                          

 

Procedura e prokurimit: “Procedurë e Hapur - Sherbim /Marreveshje kuader) me nje 

operator ekonomik me objekt “Mirëmbajtja e Tunelit të Krrabës (Kontrate e re)” , me 

fond limit te marreveshjes kuader 189.360.000 ( njeqind e tetedhjete e nente milion e 

treqind e gjashtedhjete mije) Lekë pa TVSH, financuar nga Buxheti i Shtetit   

 

Numri i referencës së procedurës : REF-93505-04-19-2021 

 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Mirëmbajtja e  Tunelit të Krrabës (Kontrate e re)”  

me fond limit  189.360.000 ( njeqind e tetedhjete e nente milion e treqind e gjashtedhjete 

mije) leke pa tvsh. (Marrëveshje Kuadër, me një operator ekonomik ku të gjitha kushtet janë 

të përcaktuara, me afat 24 muaj) 

Publikime të mëparshme :  Buletini i Njoftimeve të datës 26.04.2021 nr.62 

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit: cmimi më i ulet X  

 

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

 

1.“4 A-M” Sh.p.k                                                                      NUIS: K92005016L 

 



 

 
 

 

         a. Vlera: 189.260.000 lekë pa TVSH ((njeqind e tetedhjete e nente milion e dyqind e 

gjashtedhjete mije) 

 

 

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm: 

 Nuk ka operatore te skualifikuar 

 

 

 

* * * 

 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë se jane identifikuar si operatorë 

ekonomikë të suksesshëm: 

“4 A-M” Sh.p.k                                                                      NUIS: K92005016L 

 

Vlera: 189.260.000 ((njeqind e tetedhjete e nente milion e dyqind e gjashtedhjete mije) leke. 

 

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqiteni pranë [Autoriteti Rrugor Shqiptar, Adresa rruga “Sami 

Frashëri nr.33”, Tiranë, Tel/Fax +355 4 223448,], brenda 5 ditëve nga dita e 

marrjes/publikimit të këtij njoftimi për të lidhur draft marrëveshjen. 

 

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 17.05.2021 

Ankesa: Nuk ka 

 
Konceptoi:   M. Shkurti 

Konceptoi : A.Hetoja 

Pranoi: M.Shkurti 

Miratoi: V.Hodaj 

DREJTOR I PËRGJITHSHËM 

 

Ergys Verdho 

 


