
1 
 

 
AUTORITETI  RRUGOR  SHQIPTAR 

 

      Nr.__________ Prot.                                         Tiranë më _____._____.2021 

 

 

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT 

Data [07.10.2021] 

 

 

Drejtuar:                                         ALB-BUILDING SHPK                                                        

   Tiranë, Njësia Bashkiake nr.9, Rruga Asim Vokshi, ndërtesa nr. 14, hyrja 4, 

apartamenti 6, kodi postar 1016 

 

Procedura e prokurimit/lotit: Shërbime/Procedurë e Hapur e Thjeshtuar 

Numri i procedurës / referenca e Lotit: REF-05336-09-15-2021 

Përshkrimi i shkurtër i kontratës:  “Mirëmbajtje rutinë me performancë  segmenti rrugor 

TEG-Hyrje Tunel Krrabë” 

Fondi limit:  3.780.608  Lekë pa TVSH.  

Kohëzgjatja: 6 muaj 

Buletini i Njoftimeve Publike: 20.09.2021 [140] 

 

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  

oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar ne kosto    

oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në çmim X   

 

Me anë të këtij Njoftimi ju informojmë se, në këtë procedurë kanë marrë pjesë Ofertuesit e 

mëposhtëm me këto vlera përkatëse të ofruara: 

 

1. ALB-BUILDING SHPK                                                       NUIS: J69102508C 

Vlera : 2.197.000 (dy milion e njëqind e nëntëdhjetë e shtatë mijë) lekë pa tvsh 

 

2. NDERTUESI 2000  SHPK                                                   NUIS: J96409033R 
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             Vlera: 2.256.000  (dy milion e dyqind e pesëdhjetë e gjashtë mijë) lekë pa tvsh  

 

3. RSM COMPANY Sh.pk                                                       NUIS: 810802422 

Vlera: 2.977.000 (dy milion e nëntëqind e shtatëdhjetë e shtatë mijë) lekë pa tvsh 

 

Nga pjesërmarrësit është skualifikuar ofertuesi i mëposhtëm: 

NDERTUESI 2000  SHPK                                                   NUIS: J96409033R 

 

Operatori ekonomik NDERTUESI 2000  SHPK skualifikohet për arsye se:  

Operatori ekonomik ofertues duhet të kishte punësuar minimalisht 3 punonjës manovratorë, gjë 

që nuk e ka paraqitur në dokumentat e tenderit. 

-OE duhet të disponojë mjetet e përcaktuara në DST për realizimin e kontratës. Meqënëse të 

njëjtat mjete i ka edhe në procedurën tjetër për mirëmbajtjen me performancë të segmentit 

Degëzim Y – Degëzim Borizanë, ku si operator i vetëm shpallet fitues, skualifikohet në këtë 

procedurë.  

 

* * * 

 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë operatorin ekonomik ALB-

BUILDING SHPK, me adresë: Tiranë, Njësia Bashkiake nr.9, Rruga Asim Vokshi, 

ndërtesa nr. 14, hyrja 4, apartamenti 6, kodi postar 1016, me NUIS: J69102508C  se oferta 

e paraqitur me një vlerë të përgjithshme prej 2.197.000 (dy milion e njëqind e nëntëdhjetë e 

shtatë mijë) lekë pa tvsh,  është identifikuar si oferta e suksesshme. 

 

 

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”. 

 
 

 

 

 

 

DREJTOR I PËRGJITHSHËM 

 

Evis Berberi 


