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vetem per punime rikonstruksioni dhe jo prodhimi inetresh , beton dhe dyer e dritare alumini 

sic eshte kerkuar ne kete pike te kritereve te vecanta kualifikuese  

 

* * * 
 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë [KTHELLA SH.P.K.  ] se oferta e 

paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej 15 149 187 (pesembedhjetemilion e njeqind e dyzet e 

nente mije e njeqind e tetedhjte e shtate ) leke është identifikuar si oferta e suksesshme. 

 

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë [bashkise Lezhe , sektorit te prokurimeve publkike ] 

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 tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do të 

konfiskohet sigurimi i ofertës suaj (nëse është kërkuar) dhe kontrata do t’i akordohet ofertuesit 

vijues në klasifikimin përfundimtar, oferta e të cilit është dorëzuar me një vlerë të përgjithshme prej 

[vlera përkatëse e shprehur në fjalë dhe shifra], siç parashikohet në nenin 58 të Ligjit nr.9643 datë 

20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar. 

 

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë : 26.11.2018  

Ankesa: ka ose jo: Nuk ka  

(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë ___________________________ 

 

 AUTORITETI  RRUGOR  SHQIPTAR 
Formulari i njoftimit të  fituesit 

 

OPERATORIT EKONOMIK “RS & M SHPK”  

Autostrada Tirane – Durres, km 2       TIRANE 

 

Procedura e prokurimit: “procedure e hapur” 

 

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-88196-10-02-2018 

 

Përshkrim i shkurtër i kontratës:  

 

1. Fondi limit 207 236 241.64 (dyqind e shtate milione e dyqind e tridhjete e gjashte mije e dyqin 

e dyzet e nje pike 64) leke pa tvsh. Fondi i akorduar për vitin 2018 është 50 000 000 lekë. Pjesa 

e mbetur është parashikuar për vitin 2019, 2020. 

 

2. Burimi i Financimit: Buxheti i Shtetit 

 

3. Objekti  i kontratës / marrëveshjes kuadër: Në vijim të procedurave për miratim të projektit 

“Përmirësimi rifreskimi sinjalistikës vertikale / horizontale në akset kombëtare dhe përmirësim 

të sigurisë rrugore në akset e rajonit Qëndror, Lot 2”. Projekti është hartuar nga grupi i 

specialistëve pranë ARRSH-së, korrik 2012 dhe është miratuar me Vendim të Këshillit Teknik 
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të Arrsh-së Nr 48, Nr 6608, protokolli, date 26.07.2018. Ky projekt konsiston ne nderhyrjen ne 

keto segmente rrugore: 

 

 Segmenti rrugor Tiranë (Fresku) – Qafë Mollë; L=18.7 km 

 Segmenti Unaza e Re e Tiranës -Qafë Krrabë – Elbasan; L=15.3 km + 25.8km  

 Segmenti Vorë - Maminas – Shijak L= 13 km  

 Segmenti Kavajë –Spille; L=14.5 km  

 Segmenti Zallher –Bovillë; L= km=10.2 km 

 

(informacioni vijon i detajuar ne dokumentet e tenderit) 

 

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike nr. 40, date 08.10.2018. 

 

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:   

çmimi më i ulët     X  

oferta ekonomikisht më e favorshme  

 

Njoftojme se, kane qenë pjesëmarrës në procedurë këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara: 

 

NR. OPERATORI EKONOMIK NUIS OFERTA EKONOMIKE 

PA TVSH 

1 RS & M shpk  K32203002I 203 177 044.35 leke 

 

 

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm: 

Nuk ka operatore ekonomik te skualifikuar 

 

* * * 

 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë bashkimin e perkohshem te operatoreve 

ekonomik RS & M shpk, se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej 203 177 044.35  

(dyqind e tre milione e njeqind e shtatedhjet e shtate mije e dyzet e kater presje 35) leke, është 

identifikuar si oferta e suksesshme. 

 

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Autoriteti Rrugor Shqiptar, Adresa; Rruga “Sami 

Frashëri nr.33”, Tiranë, Tel/Fax +355 4 2234789 / +355 4 2234487, 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 tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do të 

konfiskohet sigurimi i ofertës suaj (nëse është kërkuar) dhe kontrata do t’i akordohet ofertuesit 

vijues në klasifikimin përfundimtar, (nese ka te tille) siç parashikohet në nenin 58 të Ligjit nr.9643 

datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar. 

 

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 15.11.2018. 

Ankesa: Nuk ka 
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	Cel:                069 23 63 139
	Faqja e Interneti :
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	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 16.11.2018
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	DREJTORIA E SHËRBIMEVE QEVERITARE
	FORMULARI I NJOFTIMIT TË  FITUESIT
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	1-Nuk keni deklaruar ne shtojcen nr.11 kontratat si me poshte: -Mirëmbajtje e objekteve ndërtimore DREJTORIA RAJONALE E SHËNDETËSISË SHKODËR  -Rikualifikim i akseve rrugore Unaza Lindore Loti 2”  2-Sipas aktmarreveshjes mes paleve shoqeria Karl Gega K...
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	Ankesa: JO
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	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë  20.11.2018
	Ankesa: ka ose jo: nuk ka ankesa te dorezuara ne perputhje me ligjin nr 9643 dt 20.11.2006” Per Prokurimin Publik”, i ndryshuar
	Për: Operatorin “MUHOPLUS LTD” sh.p.k. NIPT L52317046G.
	Adr:   Njesia Bashkiake nr.7, Rruga “Ded Gjo Luli”, Pall. Nr. 2, Shk.3, Ap. 4, Tiranë.
	Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë Operatorin “MUHOPLUS LTD” sh.p.k. NIPT L52317046G, Adr: Njesia Bashkiake nr.7, Rruga “Ded Gjo Luli”, Pall. Nr. 2, Shk.3, Ap. 4, Tiranë, [emri dhe adresa e ofertuesit të shpallur fitues] se ofert...
	AUTORITETIT TË AVIACIONIT CIVIL
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (9)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 20.11.2018.
	Ankesa: nuk ka.
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (10)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 23.11.2018
	Ankesa: ka ose jo NUK KA
	Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-91360-10-24-2018.
	1. ELDA-VL shpk  me nr nipti K67106202W ,
	Per arsye se :
	Nuk ka dorezuar oferte ekonomike
	Nuk ka paraqitur asnje lloj dokumentacioni ne permbushje te kritereve te vecanta kualifikuese
	Nuk ka dorezuar oferte ekonomike (1)
	Nuk ka paraqitur asnje lloj dokumentacioni ne permbushje te kritereve te vecanta kualifikuese (1)
	FORMULARI I NJOFTIMIT TË  FITUESIT (1)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 26.11.2018
	Ankesa: ka ose jo NUK KA (1)
	FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT
	Loti I: KOMPJUTERA, SERVER DHE ROUTER
	AGJENCIA E MIREQENIES DHE KUJDESIT SOCIAL GJIROKASTER (3)
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (11)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 20.11.2018 (1)
	Ankesa: ka ose jo            Nuk KA (3)
	DREJTORIA E UJITJES DHE KULLIMIT LEZHE
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (12)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 26.11.2018 (1)
	Ankesa: ka ose jo JO
	DREJTORIA E UJITJES DHE KULLIMIT LEZHE (1)
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (13)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 21.11.2018
	Ankesa: ka ose jo JO (1)
	Tiranë më 04/12/2018
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë: 21.11.2018
	Ankesa: Jo
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (14)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë : 21.11.2018.
	Ankesa: Jo (1)
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (15)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 24.11.2018
	Ankesa: ka ose jo
	NDERMARRJA E SHERBIMEVE PUBLIKE, BASHKIA KORÇE
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (16)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë : 23.11.2018 (1)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë : 19.11.2018
	Ankesa:  Nuk ka patur ankesa te dorezuara ne perputhje me ligjin nr 9643 dt 20.11.2006” Per Prokurimin Publik”, i ndryshuar.
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 21.11.2018.
	Ankesa: Nuk ka.
	Numri i referencës së procedurës: REF-92903-11-06-2018
	Loti nr. I me objekt “Blerje mallra ushqimore, rezervë shteti” : REF-92905-11-06-2018
	QENDRA SPITALORE UNIVERSITARE "NËNË TEREZA" TIRANË
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë  04.12.2018.
	Numri i references së procedurës/lotit: REF-90909-10-22-2018
	1-U skualifikua operatori ekonomik “Sulollari-Klima” sh.p.k. per keto arsye:
	FORMULARI  I NJOFTIMIT TE  FITUESIT
	1. EXIMOIL Sh.a me numër Nipti:  K91715006E me ofertë ekonomike 180,750          (Njëqindetetëdhjëtemijëeshtatëqindepesëdhjetë) Lekë pa TVSH.
	Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë " EXIMOIL Sh.a me numër Nipti:  K91715006E se oferta e paraqitur prej 180,750   (Njëqind e tetëdhjetëmijë e shtatëqind e pesëdhjetë) Lekë pa TVSH. është identifikuar si oferta e suksesshme.
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë, 26.11.2018
	Ankesa: ka ose jo, nuk ka (1)
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (17)
	Cerrik me 27.11.2018
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 19.11.2018
	Ankesa: JO (1)
	BASHKIA POGRADEC
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (18)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 27.11.2018
	Ankesa: JO (2)
	FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT (1)
	- Kompania “ALBA MEDIA” Sh.p.k., nuk ka paraqitur ofertë dhe as dokumentacion kualifikues, për pasojë nuk plotëson asnjë nga kriteret e kërkuara.

	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë  23.11.2018
	Ankesa: Nuk ka
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (19)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 23.11.2018 (1)
	Ankesa: ka ose jo NUK KA (2)
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (20)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë  datë  19/11/2018
	Ankesa: ka ose jo    nuk ka
	1. A&T SHA me numër Nipti:  L32320008H  oferta për marzhin e fitimit:7.6 %(shtatë pikë gjashtë përqind)
	2. Euro Oil me numer Nipti: L32230076S & Das OIL shpk me numër Nipti: L52230020G oferta për marzhin e fitimit: 8% (tetë përqind)
	3. Shpresa – Al  me numër  Nipti: K31321021N oferta për marzhin e fitimit: 18.01 %
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (21)
	Tiranë më 04/12/2018 (1)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 21/11/2018
	Ankesa: Jo (2)
	GJYKATA E LARTË
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (22)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë : 30.11.2018
	Ankesa: JO (3)
	4. Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-91106-10-23-2018
	4. Numri i referencëssëprocedurës/lotit: REF-88643-10-04-2018
	4. Numri i referencëssëprocedurës/lotit: REF-90901-10-22-2018
	Numri i referencës së procedurës : Ref- 92302-10-31-2018
	Numri i referencës Loti 1 Ushqime Koloniale Ref- 92308-10-31-2018
	Numri i referencës së procedurës : Ref- 92302-10-31-2018 (1)
	Numri i referencës Loti 2 Ushqime Bujqesore Ref-92311-10-31-2018
	Numri i referencës së procedurës : Ref- 92302-10-31-2018 (2)
	Numri i referencës Loti 3 Ushqime Blegtorale Ref – 92313-10-31-2018
	Numri i referencës së procedurës : Ref- 92302-10-31-2018 (3)
	Numri i referencës Loti 4 Ushqime Buke  Ref- 92315-10-31-2018
	AUTORITETI RRUGOR SHQIPTAR
	Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor
	1.1 Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor
	2.      Numri i Referencës: REF-91289-10-24-2018.
	2.     Numri i Referencës: REF-91387-10-24-2018.
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