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AUTORITETI  RRUGOR  SHQIPTAR 

DREJTORIA JURIDIKE DHE E PËRPUTHSHMËRISË SË STANDARDEVE 

Nr. __________ Prot.                                                Tiranë më _____. _____. 2022 

Shtojca 15 

FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORËVE EKONOMIKË TË 

SUKSESSHËM NË MARRËVESHJEN KUADËR  

03.06.2022 

 

Drejtuar:                                                

BOE “ALKO-IMPEX General Construcion & ALKO IMPEX CONSTRUCTION” 

TIRANE Rruga Reshit Petrela,Kompleksi Usluga,kati i 8,prane stacionit te trenit & 

TIRANE Njesia Bashkiake Nr. 9, Rruga "Asim Vokshi", Alb building 2t, kati i 2 

 

*  *  * 

 

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

Marrëveshje kuadër, me objekt: “Mirëmbajtje me performancë e akseve kryesore të tre 

rajoneve (Veriore, Qendrore, Jugore) (4 lote)”  

Loti 2: Kontrata B “Mirëmbajtje me performancë e akseve kryesore të Rajonit Qendror 

dhe Verilindor” 

 

Numri i procedurës / referenca e Lotit: REF-21786-03-10-2022 

 

Numri i referencës së Loti 2: REF-21790-03-10-2022 

Përshkrimi i shkurtër i kontratës: E Kufizuar (mbi kufirin e lartë monetar)– Shërbim/ 

Marrëveshje kuadër, me objekt: “Mirëmbajtje me performancë e akseve kryesore të tre 

rajoneve (Veriore, Qendrore, Jugore) (4 lote)” me fond limit 5,168,535,855.32 (pesë 

milliard e njëqind e gjashtëdhjetë e tetë million e pesëqind e tridhjetë e pesë mijë e tetëqind 

e pesëdhjetë e pesë pikë tridhjetë e dy) Lekë, pa TVSH/ në Euro 41,776,073.84 EUR pa 

TVSH, ku 1(një) Euro këmbehet me 123.72 Lekë sipas kursit zyrtar 

Loti 2: Kontrata B “Mirëmbajtje me performancë e akseve kryesore të Rajonit Qendror 

dhe Verilindor”, me vlerë totale 1,418,031,731.76 (një milliard e katërqind e tetëmbëdhjetë 

million e tridhjetë e një mijë e shtatëqind e tridhjetë e një pike shtatëdhjetë e gjashtë) lekë 
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paTVSH/ në Euro 11,461,620.85 EUR pa TVSH, ku 1(një) Euro këmbehet me 123.72 Lekë 

sipas kursit zyrtar. 

Kriteret e përzgjedhjes së  fituesit:   

oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar ne kosto X 

 

 

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.  BOE “ALKO-IMPEX General Construcion” & “ALKO IMPEX CONSTRUCTION”                                                    

Emri i plotë i shoqërisë 

K91326028I & K91628013D 

Numri i NIPT-it 

 

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

zbatueshme): 1,417,993,187.10 (një miliard e katërqind e shtatëmbëdhjetë milion e e nëntëqind 

e nëntëdhjetë e tre mijë  njëqind e tetëdhjetë e shtatë pikë dhjetë) Lekë pa TVSH. 

(e shprehur në shifra dhe në fjalë) 

 

*  *  * 

 

Duke iu referuar procedurës së mësipërme, ju informojmë  se operatorët ekonomikë të 

mëposhtëm janë identifikuar si të suksesshëm: 

 

1.  BOE “ALKO-IMPEX General Construcion” & “ALKO IMPEX CONSTRUCTION”                                                    

Emri i plotë i shoqërisë 

K91326028I & K91628013D 

Numri i NIPT-it 

  

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

1,417,993,187.10 (një miliard e katërqind e shtatëmbëdhjetë milion e e nëntëqind e nëntëdhjetë 

e tre mijë  njëqind e tetëdhjetë e shtatë pikë dhjetë) Lekë pa TVSH.           

(e shprehur në shifra dhe në fjalë) 

 

Totali i pikëve të marra: 285.00 

 

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”. 
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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.  

 

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Autoritetit Rrugor Shqipar, me adrese: Rruga 

Sami Frashëri, Nr. 33, Tiranë, sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e 

tenderit, brenda 5 (pesë) ditëve nga dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi.  

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

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

parashikohet në nenin 83 të Ligjit nr. 162/2020 “Për prokurimin publik”.  

 

Konceptoi:  B. Daci 
Pranoi:      M. Shkurti 

                                   

Titullari i Autoritetit Kontraktor 

                                                                                                                Evis Berberi 

 


