
AUTORITETI RRUGOR SHQIPTAR 

DREJTORIA JURIDIKE DHE PËRPUTHSHMËRISË SË STANDARDEVE 

 

Nr._______ Prot.                    Tiranë, më ____.____. 2021 

 

FORMULARI I NJOFTIMIT  TË FITUESIT 

 

21.12.2021 

 

Drejtuar:                                                    “ARENA MK” shpk 

Fier Qender - MALLAKASTER DUKAS Rruga Nacionale Ballsh-Fier, Ndertesa private 

Nr.2, Zona kadastrale 1566, Nr.pasurie 93/14. 

 

Procedura e prokurimit/lotit: Shërbim Konsulence 

 

Numri i procedurës / referenca e Lotit: REF-07783-10-11-2021 

 

Përshkrimi i shkurtër i kontratës: Shërbim Konsulence, me objekt: “Supervizion Punimesh 

Ndёrtim rruga lidhëse e Aeroportit Ndërkombëtar të Vlorës (VIA)- Autostrada Fier Vlorë” 

me fond limit 3.189.667,09 Lekë (pa përfshirë vlerën e TVSH-së) 

 

Kohëzgjatja e kontratës/marrëveshjes kuadër ose afati për zbatimin e saj: 16 muaj 

 

Publikimet e mëparshme: Buletini i Njoftimeve Publike, Datë 18.10.2021, Nr.151 

 

 

* * * 

Lista e operatorëve ekonomikë të kualifikuar në përfundim të fazës së parë të procedurës së sipërcituar: 

 

 “ARENA MK” shpk                                                                                      L67619801Q 

  “A & E ENGINEERING”, shpk                                                                     K72113010E 



 “ZENIT&CO” shpk  + “KLODIODA” shpk                          K61731002D & K51813002H 

 

* * * 

Njoftojmë se, kanë qenë pjesëmarrës në fazat e tjera të procedurës së sipërcituar këta ofertues me vlerat 

përkatëse të ofruara: 

 

1. “ARENA MK” shpk                                                                                                            L67619801Q 

Vlera: 3.030.000 (tre milion e tridhjetë mijë) lekë pa TVSH 

Totali i pikëve të marra: 244.80 

 

2. “ZENIT&CO” shpk  & “KLODIODA” shpk                             K61731002D & K51813002H 

Vlera: 2.870.700 (dy milion e tetëqind e shtatëdhjetë mijë e shtatëqind) lekë pa TVSH 

Totali i pikëve të marra: 0 

 

BOE “ZENIT&CO” shpk & “KLODIODA” shpk skualifikohet pasi eshte shpallur fitues ne 

objektin: “Supervision Punimesh Ndertim Rruga Porto Romano- Durres,Lot 3( vazhdimi )” 

Sipas verifikimit të KVO stafi i paraqitur per kete procedure eshte i angazhuar ne Kontraten 

Fituese, bazuar ne Formularin e Njoftimit te Fituesit me Nr 9085/4 Prot, dt 10.12.2021 

 

* * * 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë OE “ARENA MK” shpk me adresë 

TIRANË Fier Qender - MALLAKASTER DUKAS Rruga Nacionale Ballsh-Fier, Ndertesa private 

Nr.2, Zona kadastrale 1566, Nr.pasurie 93/14., se oferta e paraqitur me vlerë totale prej 3.030.000 

(tre milion e tridhjetë mijë) lekë pa TVSH / totali i pikëve të marra 244.80 është identifikuar si Oferta 

e suksesshme. 

 

Me marrjen/publikimin e këtij njoftimi, fillojnë afatet e ankimit sipas përcaktimeve në nenin 110 

të Ligjit Nr. 162/2020, datë 23.12.2020, “Për Prokurimin Publik”. 

 

Konceptoi:  B.Daci  

Miratoi:     M.Shkurti 

 

 
DREJTOR I PËRGJITHSHËM 

                                                                                                          Evis Berberi 

 


