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Shtojca 14 

FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORËVE EKONOMIKË TË SUKSESSHËM NË 

MARRËVESHJEN KUADËR 

Data: 15.06.2022 

 

Për:   OE “I.D.K - KONSTRUKSION” shpk, NUIS K51408016J, me adresë: Autostrada Tirane-Durres, 

Km.12, Rruga Zaja, Koder Berxulle, Vore, Tiranë 

   

* 

Procedura e prokurimit:  Procedurë E Hapur– Punë Publike 

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF- 30952-05-26-2022 

Përshkrim i shkurtër i kontratës:“Ndërhyrje për përmirësimin e sigurise dhe sinjalistikës rrugore” 

Kohëzgjatja e marreveshjes: 24 muaj  

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri] 

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  

oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar ne  

oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në çmim X   

 

Me anë të këtij Njoftimi ju informojmë se, në këtë procedurë kanë marrë pjesë Ofertuesit e mëposhtëm 

me këto vlera përkatëse të ofruara: 

1. OE “I.D.K - KONSTRUKSION” shpk, NUIS K51408016J, vlera 113,017,250 (njëqind e trembëdhjetë 

milion e shtatëmbëdhjetë mijë e dyqind e pesëdhjetë) lekë pa tvsh. 

2. BOE “Rruge Sinjalistike Mirembajtje & Hidro Company” shpk., NUIS L04803001U & “Desaret 

Company” sh.p.k., NUIS K01816001J vlera 118,319,950 (njëqind e tetëmbëdhjetë milion e treqind e 

nëntëmbëdhjetë mijë e nenteqind e pesëdhjetë) lekë pa tvsh. 

3. BOE “R.S.&M” sh.p.k.,  NUIS K32203002I & “SI.SI-AL” sh.p.k., NUIS K72117030P & “Ndregjoni” 

sh.p.k NUIS K313290481, vlera 119,152,630.00 (njëqind e nëntëmbëdhjetë milion e njëqind e 

pesëmbëdhjetë e dy mijë e gjashteqind e tridhjetë) lekë pa tvsh. 

4.OE “Jubica” sh.p.k., NUIS  K26529001I vlera 149,500,000. 00 (njëqind e dyzet e nëntë milion e pesëqind 

mijë) leke pa tvsh. 

Nga pjesërmarrësit janë skualifikuar Ofertuesit e mëposhtëm: 
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- BE “R.S.&M” sh.p.k., & “SI.SI-AL” sh.p.k., & “Ndregjoni” sh.p.k., s”kualifikohet pasi kjo BOE 

nuk ka paraqitur marreveshje bashkepunimi ndermjet paleve sic eshte percaktuar ne DST. 

Konkretisht, në dokumentat standarde te tenderit, Shtojca 7 “Kritere Të  Përzgjedhjes/Kualifikimit” 

percaktohet se: Nëse oferta paraqitet nga një Bashkim Operatorësh Ekonomikë, do të paraqitet 

:Marrëveshje bashkëpunimi ndërmjet Operatorëve Ekonomikë, ku caktohet përfaqësuesi, përqindja 

e pjesëmarrjes në bashkim, dhe elementët që merr përsipër të realizojë secili prej anëtarëve të 

bashkimit.  Sa me siper BOE “R.S.&M” sh.p.k., & “SI.SI-AL” sh.p.k., & “Ndregjoni” sh.p.k. nuk 

kualifikohet. 

 

* * * 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë OE “I.D.K - KONSTRUKSION” shpk, NUIS 

K51408016J, me adresë: Autostrada Tirane-Durres, Km.12, Rruga Zaja, Koder Berxulle, Vore, Tiranë se 

se oferta e paraqitur me vlerë totale prej 113,017,250 (njëqind e trembëdhjetë milion e shtatëmbëdhjetë 

mijë e dyqind e pesëdhjetë) lekë pa tvsh, është identifikuar si Oferta e suksesshme. 

 

 

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´. 

 

 

Drejtor Ekzekutiv 

 

Dritan Agolli 

 

 

 


