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AUTORITETI  RRUGOR  SHQIPTAR 

 

Nr. ________ prot                                             Tiranë më _____._____.2021 

      FORMULARI I NJOFTIMIT TË  FITUESIT  

[Data 28.12.2021] 

 

Drejtuar: VASHTEMIA SHPK, me adresë:  Korce Libonik VASHTEMI Rruga Nacionale 

Korce-Pogradec, Km. i 7, 500 m majtas rruges nacionale, zona kadastrale nr.3716, nr.pasurie 

686/5, 686/6. 

Numri i procedurës / referenca e Lotit: REF-15899-12-20-2021 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: Loti 6 “Mirëmbajtje rutinë dhe dimërore e segmentit 

rrugor K/Podgorie - K/Liqenas me gjatësi 19.6 km” 

 

Procedura e prokurimit: “Me Negocim pa shpallje paraprake të njoftimit të kontratës”  

Fondi limit:  4.243.760,64 (katër milion e dyqind e dyzet e tre mijë e shtatëqind e 

gjashtëdhjetë presje gjashtëdhjetë e katër) lekë pa TVSH. 

 

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 kësaj ju informojmë se Ofertuesi i mëposhtëm ka marrë pjesë në këtë procedurë  

me vlerën përkatëse të ofruar: 

 

1. Operatori ekonomik VASHTEMIA SHPK, me Nr Nipti J64103054Q, me vlerë 

4.235.364 (katër milion e dyqind e tridhjet e pesë mijë e treqind e gjashtëdhjetë e 

katër)  lekë pa tvsh.  

 

Nuk ka operatorë të skualifikuar. 

 

* * * 
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Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë se VASHTEMIA SHPK, me 

adresë:  Korce Libonik VASHTEMI Rruga Nacionale Korce-Pogradec, Km. i 7, 500 m 

majtas rruges nacionale, zona kadastrale nr.3716, nr.pasurie 686/5, 686/6, me oferte, me një 

vlerë të përgjithshme prej 4.235.364 (katër milion e dyqind e tridhjet e pesë mijë e 

treqind e gjashtëdhjetë e katër)  lekë pa tvsh, është identifikuar si oferta e suksesshme. 

 

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë pranë Autoritetit 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.  

 

Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose nuk dorëzoni sigurimin e kontratës brenda 

afatit përfundimtar tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do të konfiskohet sigurimi i ofertës 

suaj. 

 

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 22.12.2021 

 

Konceptoi:   J.Avdolli 

Pranoi:        M.Shkurti 

 

DREJTOR I PËRGJITHSHËM 

 

               Evis Berberi  

 


