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AUTORITETI  RRUGOR  SHQIPTAR 

DREJTORIA JURIDIKE DHE E PËRPUTHSHMËRISË SË STANDARDEVE 

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

 

FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORËVE EKONOMIKË TË 

SUKSESSHËM NË MARRËVESHJEN KUADËR  

06.06.2022 

 

 

Drejtuar:           “MARSI” & “MELA”  

Kukes Lagjja Nr.5, Rruga Dituria, Zona Kadastrale Nr.2315, Nr.Pasurie 25/44+1-

4.volumi 36,faqe 14 

*  *  * 

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

Marrëveshje kuadër, me objekt: “‘Mirëmbajtje me performancë e segmenteve  rruge të 

shtuara me VKM nr.600, datë 13.10.2021 (10 Lote)“  

Loti 2 “Mirembajtje me performance e segmentit rrugor Ura e Zapodit - Shishtavec”   

 

Numri i procedurës / referenca e Lotit: REF-21733-03-10-2022, 

           Loti II : REF-21739-03-10-2022 

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

Marrëveshje kuadër, me objekt: ‘‘Mirëmbajtje me performancë e segmenteve  rruge të 

shtuara me VKM nr.600, datë 13.10.2021 (10 Lote)“,  Fondi limit i përgjithshëm i 

Marveshjes Kuadër: 938.472.457,34 (nenteqind e tridhjete e tete million e katerqind e 

shtatedhjete e dy mije e katerqind e pesedhjete e shtate presje tridhjete e kater) lekë, pa  

perfshire vleren e TVSH-së.  / 7.585.454,71 EUR , pa TVSH ( kursit i këmbimit, 1 (një) 

Euro këmbehet me 123.72 Lekë) 

,   Loti 2 “Mirembajtje me performance e segmentit rrugor Ura e Zapodit - Shishtavec”, 

me vlerë totale 90.779.08917 (nentedhjete milion e shtateqind e shtatedhjet e nente mije 
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e tetedhjet e nente presje shtatembedhjete)lekë pa perfshire vlerën e  TVSH-s. Fondi për 

vitin 2022 është 18.155.817.5. lekë pa perfshire vlerën e  TVSH- së.  /  733.746,27 EUR , 

pa TVSH ( kursit i këmbimit, 1 (një) Euro këmbehet me 123.72 Lekë) , Loti II : REF-

21739-03-10-2022 

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.  “S I R E T A 2F"               K51501008J 

   

 

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

zbatueshme: 86.666.666 (tetedhjete e gjashte milion e gjashteqind e gjashtedhjete e gjashte 

mije e gjashteqind e gjashtedhjete e gjashte) Lekë pa TVSH. 

 

 

2.  “MARSI” & “MELA”                                  J68028214P /   K62320011G  

   

 

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

zbatueshme: 81.091.448 (tetedhjete e nje milion e nentedhjete e nje mije e katerqind e 

dyzete e tete) Lekë pa TVSH. 

 

3.  “RSM COMPANY”& “EGLAND”           810802422 /   J96829419D 

   

 

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

është e zbatueshme: 66.249.855 (gjashtedhjete e gjashte milion e dyqind e dyzete e nete 

mije e teteqind e pesedhjete e pese) Lekë pa TVSH. 

 

******* 

 

Janë skualifikuar Operatorët ekonomikë e mëposhtëm: 

 

1.  “RSM COMPANY”& “EGLAND”           810802422 /   J96829419D   
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Arsyet e skualifikimit:  Bashkimi i Operatoreve ekonomike “RSM&HCompany” & 

“Egland” ka paraqitur oferten ekonomike ne kundershtim me percaktimet e specifikimeve 

teknike, si me poshte: 

Bashkimi Operatorëve Ekonomikë “RSM&HCompany” & “Egland”,  skualifikohet, 

pasi  ka tejkaluar kufirin e punimeve të rehabilitim/periodike të përcaktuara maksimalisht deri 

në masën 40%. 

Bazuar në klauzolën 2.2 të Specifikimeve Teknike, pjesë integrale e Dokumentave të Tenderit: 

2.2 Punimet e Periodike/rehabilitimit për tu kryer  

“Punimet totale periodike/rehabilitimit për tu kryer nuk duhet të kushtojnë me shumë se 40% 

të  vlerës totale të kontratës”,  si dhe klauzolës: 

  

2.2.1 Si shprehen  punimet e periodike/rehabilitimit 

“Punimet e rehabilitimit janë punime të cilat do të kryhen me fillimin e kontratës, detyrimisht 

brenda vitit të parë, për të sjellë rrugën në kushte të pranueshme, për fillimin e mirëmbajtjes 

sipas nivelit të përcaktuar për atë rrugë, ndërsa punimet periodike janë punime që do të kryhen 

gjatë kohëzgjatjes së kontratës në periudha të favorshme nga moti.  

Këto punime zënë maksimalisht 40% të vleres totale të kontratës”,  

punimet e rehabilitimit duhej të ishin parashikuar maksimalisht deri në 40% të vlerës totale të 

kontratës. 

Operatori ekonomik “Florida” shpk, ka sjellë ofertën me ndarje të tillë punimesh: 

Punimet rutinë -  31,248,000  lekë, shumë e barabartë me 47 % të vlerës totale të kontratës, 

Punimet e rehabilitimit/periodike – 31,847,100  lekë, shumë e barabartë me 48 % të vlerës 

totale të kontratës,  

Punimet emergjente – 3,154,755 lekë, shumë e barabartë me 5%  të vlerës totale të kontratës. 

 

 

 

*  *  * 

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

mëposhtëm janë identifikuar si të suksesshëm: 

 

1.  “MARSI” & “MELA”                                  J68028214P /   K62320011G  
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Vlera  e ofruar/  Totali i çmimeve për njësi dhe vlera e pritshme e kontratave (nëse është e 

zbatueshme: 81.091.448 (tetedhjete e nje milion e nentedhjete e nje mije e katerqind e 

dyzete e tete) Lekë pa TVSH. 

 

Totali i pikëve të marra: 287,85 

 

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”. 

 

 

Konceptoi:  M. Shkurti 

Pranoi:       

                                   

Titullari i Autoritetit Kontraktor 

                                                                                                                    Evis Berberi 

 


