
 

  

Nr. prot. _________                  Tiranë___/___/2021 

 

 

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT 

  

Për: Bashkimi i Përkohshëm i Operatorëve Ekonomik “Radio Frequency & Advanced Engineering” 

sh.p.k dhe “ENAV” S.P.A me NIPT L11629005K me adresë: Rr. Rr.Xhorxhi Martini, Vila 16, Kati 

i III, Ap 5 Tiranë, me përfaqësues ligjor z. Indrit Bakalli, Via Salaria, 716 - 00138 Rome VAT 

number 02152021008 Reg. Imp. Roma - REA 965162  me përfaqësues ligjor znj. Cristiana Cafiero 

Procedura e prokurimit: REF-09416-10-25-2021, me objekt: “Rishikimi i procedurave 

instrumentale të afrimit e uljes me VOR e ILS, Aeroporti i Tiranës, përftshirë rrugët standarte 

afrimit (STAR) e ngritjes (SID)”, me fond limit 14,166,666 (katërmbëdhjetë milion e njëqind 

gjashtëdhjetë e gjashtë mijë e gjashtëqind e gjashtëdhjetë e gjashtë) lekë pa TVSH. 

Kohëzgjatja e kontratës do të jetë: 9 (nëntë) muaj nga data e nënëshkrimit të kontratës 

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  çmimi më i ulët  

Data e zhvillimit të procedurës së prokurimit: 10 Nëntor 2021, ora 12:30. 

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike Nuk ka. 

Njoftojmë se, kanë qenë pjesëmarrës në procedurë këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara: 

 

1. Bashkimi i Përkohshëm i Operatorëve Ekonomik “Radio Frequency & Advanced Engineering” 

sh.p.k me NIPT J61820021C dhe “ENAV” S.P.A me NIPT 02152021008 

 

 Çmimi i ofertës: 13 458 332 (trembëdhjetë milion e katërqind e pesëdhjetë e tetë mijë e 

treqind e tridhjetë e dy) lekë pa tvsh 

2. Operatori Ekonomik “TMC – Training Management Consulting” sh.p.k me NIPT K81826007A 

 

 Çmimi i ofertës: 13 900 000 (trembëdhjetë milion e nëntëqind mijë) lekë pa tvsh 

3. Operatori Ekonomik “Regional Air Suport” S.L.R  me NIPT 12020346 

 

 Çmimi i ofertës: nuk ka paraqitur ofertë ekonomike 

 



 

  

 Është skualifikuar Operatori Ekonomik ” Regional Air Suport” S.L.R me NIPT 12020346 për 

arsye se nuk ka paraqitur ofertë ekonomike dhe nuk ka paraqitur asnjë dokument për të provuar 

që përmbush kriteret e përgjithshme dhe të vëçanta të tenderit. 

 

 

* * * 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, Bashkimi i Përkohshëm i Operatorëve Ekonomik 

“Radio Frequency & Advanced Engineering” sh.p.k dhe “ENAV” S.P.A me NIPT L11629005K me 

adresë: Rr. Rr.Xhorxhi Martini, Vila 16, Kati i III, Ap 5 Tiranë, me përfaqësues ligjor z. Indrit 

Bakalli, Via Salaria, 716 - 00138 Rome VAT number 02152021008 Reg. Imp. Roma - REA 965162  

me përfaqësues ligjor znj. Cristiana Cafiero, ka paraqitur ofertën me vlerë 13 458 332 (trembëdhjetë 

milion e katërqind e pesëdhjetë e tetë mijë e treqind e tridhjetë e dy) lekë pa tvsh,  e cila  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´. 

 

 

 

  

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR 

HANTIN BONATI 

 

 

 


