
 

 
 

 

 
AUTORITETI  RRUGOR  SHQIPTAR 

 

      Nr.__________ Prot.                                         Tiranë, më_____._____. 2021 

FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORËVE EKONOMIKË TË SUKSESSHËM 

NË MARRËVESHJEN KUADËR 

 [14.01.2021] 

OPERATORIT EKONOMIKË  “REJ” 

Tirane Tirane TIRANE Zogu i Zi, Qatar Center, kati 2. 

 

Procedura e prokurimit: “Procedurë e Kufizuar-Sherbim /Marveshje kuader) me disa 

operatore ekonomik( nje fitues per çdo Lot)  me objekt “ Mirëmbajtje me performancë të 

rrugëve Rajoni  Qendror“  (e ndare ne 10 Lote), me fond limit  te marveshjes kuader 

2.160.710.894   ( dy miliard e njeqind e gjashtedhjete milion e shtateqind e dhjete mije e 

teteqind e nentedhjete e kater) Lekë pa TVSH,  financuar nga Buxheti i Shtetit per 

Drejtorine e Rajonin Qëndror, Tiranë  : REF-65715-07-16-2020 

 

Numri i referencës së procedurës/lotit: Loti 9: REF-65744-07-16-2020. 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: Loti IX : “Mirëmbajtje me performancë K/Zëmblak – 

Liqenas - Dog. Goricë, Libonik - Rrëmbec - Plasë” me fond limit  te marveshjes kuader 

169.973.967 (njeqind e gjashtedhjete e nente milion e nenteqind e shtatedhjete e tre mije e 

nenteqind e gjashtedhjete e shtate) lekë pa tvsh,  Afati kohor duke filluar nga data e 

lidhjes se kontrates/kontratave sipas kerkesave te Autoritetit Kontraktor, brenda 48 

muajve te neneshkrimit te Marveshjes Kuader.   

Publikime të mëparshme :  Buletini i Njoftimeve të datës 20 Korik 2020   [Nr.43] 

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit: oferta ekonomikisht më e favorshme  X  

 



 

 
 

 

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

 

1. “ARTYKA II & VASHTEMIA”  NUIS: K26625603U /  J64103054Q 

            

Vlera: 151.689.203,42 (njeqind e pesedhjete e nje milion e gjashteqind e tetedhjete e nete 

mije e dyqind e tre presje dyzete e dy) Leke 

 

2   “REJ  “                                                        NUIS: J93711608Q 

 

Vlera: 152.997.953,16 (njeqind e pesedhjete e dy milion e neteqind e nentedhjete e shtate mije 

e nenteqind e pesedhjete e tre presje gjashtembedhjete)  leke   

 

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm: 

 Nuk ka operatore te skualifikuar 

 

* * * 

 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë se jane identifikuar si operatorë 

ekonomikë të suksesshëm: 

1.  “REJ  “                                                        NUIS: J93711608Q 

 

Vlera: 152.997.953,16 (njeqind e pesedhjete e dy milion e neteqind e nentedhjete e shtate 

mije e nenteqind e pesedhjete e tre presje gjashtembedhjete)  leke   

 

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqiteni pranë [Autoriteti Rrugor Shqiptar, Adresa rruga “Sami 

Frashëri nr.33”, Tiranë, Tel/Fax +355 4 223448,], brenda 5 ditëve nga dita e 

marrjes/publikimit të këtij njoftimi për të lidhur draft marrëveshjen. 

 

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 02.10.2020 

Ankesa: ka ose jo:  Ankesa po . Vendim KPP per heqje pezullimi 564/6/2021 

 
Konceptoi:   M. Shkurti 

Miratoi:        V.Hodaj 

 

DREJTOR I PËRGJITHSHËM 

 

Ergys Verdho 

 

 


