
AUTORITETI RRUGOR SHQIPTAR

Nr.__________ Prot. Tiranë, më_____._____.
2019

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT
[02.12.2019]

Për: BASHKIMI I OPERATOREVE EKONOMIK “I.D.K Konstruksion &Erald –G”

Autostrada Tirane Durres, Km 12, Rruga Zaja, Koder Berxull, Vore, Tirane

Procedura e prokurimit: Pune/ Procedure e Hapur

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-34136-08-22-2019

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Permiresimi rifreskimi sinjalistikes
Vertikale/Horizontale ne akset Kombetare dhe permiresimi i sigurise rrugore ne akset e
Jugut, (loti 3) vazhdimi” , me fondin limit 166.278.127,41 Lekë (pa përfshirë vlerën e
TVSH-së).

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve 26 Gusht 2019 [Nr.34]

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:

1. “I.D.K Konstruksion & Erald –G” NUIS: K51408016J /  K36306784K

Vlera: 129.696.939,38 (njëqind e njezete e nente milion e gjashteqind e nentedhjete e

gjashte mije e nenteqind e tridhjete e nete presje tridhjete e tete) leke



2. “R.S.M & INERTI” & AVE CONSULTING & TAULANT”
NUIS: K32203002I / J66926804L / K81321002M / K61617040L

Vlera: 166.277.470,5 (njeqind e gjashtedhjete e gjashte milion e dyqind e shtatedhjete e shtate

mije e katerqind e shtatedhjete presje pese) leke

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë bashkimin e operatoreve “I.D.K

Konstruksion &Erald –G” shpk , me Autostrada Tirane Durres, Km 12, Rruga Zaja, Koder

Berxull, Vore, Tirane, se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej 129.696.939,38

(njëqind e njezete e nente milion e gjashteqind e nentedhjete e gjashte mije e nenteqind e

tridhjete e nete presje tridhjete e tete) lekë, 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 223448, 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 166.277.470,5 (njeqind e gjashtedhjete e gjashte milion e dyqind e shtatedhjete e shtate
mije e katerqind e shtatedhjete presje pese) lekë , 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 25.09.2019

Ankesa : Ankesa Po. Ka marre pergjigje date 09.10.2019. KPP vendim nr. 748/2019,date

25.11.2019

Konceptoi: M. Shkurti
Miratoi: V.Hodaj

DREJTOR I PËRGJITHSHËM

Ergys Verdho


