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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  

29.06.2022 

 

Drejtuar:                                Bashkimit të Operatorëve Ekonomikë  

“NET-GROUP” & “SWS Consulting Engineering” 

TIRANE 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-22215-03-16-2022 

 

Numri i referencës së Loti 2: REF-22220-03-16-2022 

 

Përshkrimi i shkurtër i kontratës:  

Objekti i kontratës / Marrëveshjes Kuadër: “Supervizion Mirëmbajtje me performancë e 

akseve kryesore të tre rajoneve (Veriore, Qendrore, Jugore) (4 lote)” 

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

Qendror dhe Verilindor” 

 

Fondi limit: 184,492,500.85 (njëqind e tetëdhjetë e katër milion e katërqind e nëntëdhjetë 

e dy mijë e pesëqind pikë tetëdhjetë e pesë) lekë, pa TVSH 

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

Rajonit Qendror dhe Verilindor”, me vlerë totale 46,021,230.02 (dyzet e gjashtë million 

e njëzet e një mijë e dyqind e tridhjetë pike zero dy) lekë paTVSH 

 

Kohëzgjatja e kontratës/marrëveshjes kuadër ose afati për zbatimin e saj: 48 Muaj 
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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: 

 

1.                                         Bashkimit të Operatorëve Ekonomikë  

“NET-GROUP” & “SWS Consulting Engineering” 

Emri i plotë i shoqërisë 

L72023002P & 05606691003 

numri i NIPT-it 

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

zbatueshme): 45,388,970.00 (dyzet e pesë milion e treqind e tetëdhjetë e tetë mijë e 

nëntëqind e shtatëdhjetë) Lekë pa TVSH. 

 

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.                                         Bashkimit të Operatorëve Ekonomikë  

“NET-GROUP” & “SWS Consulting Engineering” 

Emri i plotë i shoqërisë 

L72023002P & 05606691003 

numri i NIPT-it 

 

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

zbatueshme): 45,388,970.00 (dyzet e pesë milion e treqind e tetëdhjetë e tetë mijë e 

nëntëqind e shtatëdhjetë) Lekë pa TVSH.  

 

Totali i pikëve të marra 276.00 

  

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”. 
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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.  

 
Konceptoi:  B. Daci 
Pranoi:      M. Shkurti 

                                   

     Titullari i Autoritetit Kontraktor 

                                                                                                                Evis Berberi 

 


