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AUTORITETI  RRUGOR  SHQIPTAR 

DREJTORIA JURIDIKE DHE E PËRPUTHSHMËRISË SË STANDARDEVE 

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

 

Shtojca 16     

   

 

FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORËVE EKONOMIKË TË 

SUKSESSHËM NË MARRËVESHJEN KUADËR  

20.06.2022 

 

 

Drejtuar:                               “NET-GROUP” & “SWS CONSULTING ENGINEERING”  

Tiranë, Rruga Haxhi Dalliu, Hyrja 1, Apartamenti 0   

* * * 

Procedura e prokurimit: Shërbim konsulence (mbi kufirin e larte monetar)/ Marrëveshje 

kuadër 

 

Number  of  procedure/lot  reference: REF-22201-03-16-2022.  

 

Përshkrimi i shkurtër i kontratës:  

Objekti i kontratës / Marrëveshjes Kuadër: “Supervizion per Mirembajtjen me performance 

të segmenteve rrugore të shtuara me VKM nr.600, date 13.10.2021.” 

 

Fondi limit: 46.020.859,58 (dyzete e gjashte milion e njezete mije e teteqind e pesedhjete 

e nente presje pesedhjete e tete) lekë, pa TVSH/ në Euro 374.579,68  EUR pa TVSH, ku 

1(një) Euro këmbehet me 122.86 Lekë sipas kursit zyrtar, numer reference 

 

Kohëzgjatja e kontratës/marrëveshjes kuadër ose afati për zbatimin e saj: 30 Muaj 

 

Publikimet e mëparshme: Buletini i Njoftimeve Publike Data 23.03.2022 Numri 36 

  

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: 
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1. “NET-GROUP” &“SWS CONSULTING ENGINEERING”       

  L72023002P / 05606691003   

   

 

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

zbatueshme: 41.100.400 (dyzete e nje milion e njeqind mije e katerqind) Lekë pa TVSH. 

 

Totali i pikëve të marra 280,80 

 

 

 

2 .  “INFRA - PLAN”         K62225011F   

 

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

zbatueshme: 45.202.000 (dyzete e pese milion e dyqind e dy mije ) Lekë pa TVSH. 

 

Totali i pikëve të marra 253,80 

 

 

Janë skualifikuar Operatorët ekonomikë e mëposhtëm: 

___________________________________________________________________________ 

 

 

* * * 

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

mëposhtëm janë identifikuar si të suksesshëm: 

 

1.  1. “NET-GROUP” &“SWS CONSULTING ENGINEERING”       

  L72023002P / 05606691003     

 

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

zbatueshme: 41.100.400 (dyzete e nje milion e njeqind mije e katerqin) Lekë pa TVSH. 

 

Totali i pikëve të marra 280,80 

 

  

Me 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:  M. Shkurti 

Pranoi:       

                                   

     Titullari i Autoritetit Kontraktor 

                                                                                                                Evis Berberi 
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