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AUTORITETI  RRUGOR  SHQIPTAR 

 

Nr._______ Prot.                                     Tiranë, më _____._____. 2021 

 

 

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT 

[07.04.2021] 

“COBIAL & GJOKA KONSTRUKSION” 

Tirane  Njesia Administrative nr.5, Rruga Milto Tutulani, Nd.2, H.19, Zona Kadastrale 

nr.8270, Nr Pasurie 5/336-N16 

 

 

Procedura e prokurimit: Pune/  “Negocim pa shpallje paraprake te njoftimit”,   

 

Procedura e prokurimit: “Ndertim rruga Kardhiq Delvinë, Loti 4”  (shtese punimesh) 

 

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-91904-03-30-2021 

 

Përshkrim i shkurtër i kontratës:  

Autoriteti Rrugor Shqiptar, ka ne zbatim kontratën Nr. 6706/6, date 24.09.2018, me objekt 

“Ndertim rruga Kardhiq Delvinë, Loti 4” , numer reference  REF-81753-08-02-2018,  

Vlera e Kontrates eshte  2,831,547,931 Lek (me TVSh) 

Drejtoria e Projekteve të Brendshme dhe të Huaja Teknike me shkresen nr. 2765 datë 

19.03.2021,  ka paraqitur realcionin teknik, te miratuar nga Titullari i Autoritetit Kontraktor, ne 

te cilin jane paraqitur dhe prezantuar te gjitha shkaqet, qe kane cuar ne nevojen per kete shtese 

kontrate. 

Nevoja për punë shtesë është shkaktuar si i punimeve  shtese , të paparashikuar , që nuk varen 

nga Autoriteti Kontraktor ( Gjeologjine dhe problematikat teknike qe kane dale gjate kohes se 

zbatimit ) , nuk ndahen teknikisht nga kontrata fillestare ( te gjitha keto pinime jane te 

nderthurura me kontraten baze), dhe jane te nevojshme per perfundimin e kontrates baze. 

Kontrata shtese nuk kalon 20% te vleres se kontrates baze, Autoriteti Kontraktor vlereson se 

kosto e pergjithshme e ketyre punimeve eshte me e vogel pasi jane çmimet e tenderuara ne 

kontraten baze jo çmimet e manualit.  

 

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Jo 
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Kriteret e përzgjedhjes së fituesit: çmimi më i ulët  X oferta ekonomikisht më e favorsh  

 

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

 

1. “COBIAL & GJOKA KONSTRUKSION”    K02715414M / J91815014U 

     

Vlera: 465.122.013,33 (katerqind e gjashtedhjete e pese milion e njeqind e njezete e dy mije e 

trembedhjete presje tridhjete e tre)  leke   

 

* * * 

 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë  bashkimin e operatoreve ekonomike 

“COBIAL & GJOKA KONSTRUKSION”, se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme 

prej 465.122.013,33 (katerqind e gjashtedhjete e pese milion e njeqind e njezete e dy mije e 

trembedhjete presje tridhjete e tre)  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 2234789 / +355 4 2223600, 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) 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 06.04.2021 

 
 

Konceptoi:  M..Shkurti 

Miratoi:     V.Hodaj 

 

DREJTOR I PËRGJITHSHËM 

Ergys Verdho 

 

 

 

 


