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Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve 17.09.2018] [Nr.37] 

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  çmimi më i ulët  x   

 

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

 

1. Salillari shpk,                              numri i NIPT-it  J62903125G 

      

Vlera  1 568 794 185 (nje miliard e peseqind e gjashtedhjete e tete milion e shtateqind e nentedhjete 

e kater mije e njeqind e tetedhjete e pese) Lekë pa përfshirë vleren e tvsh-së.  

   

(Operatori ekonomik “Vellezerit Hysa”, numri i NIPT-it K12911201C, nuk ka paraqitur 

dokumentacionin e kerkuar per pjesemarrje ne kete procedure) 

 

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:  

Nuk ka 

 
* * * 

 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë operatorin ekonomik Salillari shpk,                              

me adrese Rruga e Vjeter Vore –Marikaj, Km 1, Godina kater kateshe, Kati i trete, Nr.5, 

Tiranë 

se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej 1 568 794 185 (nje miliard e peseqind e 

gjashtedhjete e tete milion e shtateqind e nentedhjete e kater mije e njeqind e tetedhjete e pese) lekë 

pa  tvsh /pikët totale të marra [_____]është identifikuar si oferta e suksesshme. 

 

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë [Autoritetit Rrugor Shqiptar/ Sektori i Prokurimeve] 

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 

[vlera perkatese e shprehur ne fjale dhe shifra], 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 21.10.2018 

Ankesa: Nuk ka 

(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë ___________________________ 

 

 

AUTORITETI  RRUGOR  SHQIPTAR 
FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT 

 

Për:          BASHKIMIT TË OPERATORËVE EKONOMIK   

      “BIBA-X” & “DH ALBANIA” 
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Bulevardi “Zhan D`Ark”, Pallati Wonder, Ap.17, Tiranë 

 

Procedura e prokurimit:    Punë/   Procedure e Hapur 

 

Numri i referencës së procedurës/lotit:   REF-84999-09-08-2018 

 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Rehabilitimi i segmentit rrugor mbikalimi pallati me shigjeta 

rrethrrotullimi Shqiponja, Loti 1”, me fondin limit: 2.246.450.297,45  (dy miliard e dyqind e 

dyzete e gjashte milion e katerqind e pesedhjete mije e dyqind e netedhjete e shtate presje dyzete e 

pese) leke pa tvsh.. Numri i referencës së procedurës: REF-84999-09-08-2018.  Afati i zbatimit te 

kontrates 24 muaj. 

 

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve 17.09.2018] [Nr.37] 

 

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  çmimi më i ulët  x   

 

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

 

1.          “Biba X” & “DH Albania”                                K32618815N  /  L81918008S 

      

Vlera      2.246.450.000,09 (dy miliard e dyqind e dyzete e gjashte milion e katerqind e pesedhjete 

mije) Lekë pa përfshirë vleren e tvsh-së.  

    

2.          “Vellezrit  Hysa”            K12911201C 

      

Vlera      0  (Zero)) Lekë pa përfshirë vleren e tvsh-së.  

 

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:  

 

1. Operatori ekonomik “Vellezrit  Hysa”, rezulton se nuk ka paraqitur dokumentacionin e kerkuar 

ne  dokumentet e tenderit, nuk ka paraqitur Oferte Ekonomike. 

 

* * * 

 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë  Bashkimin e operatoreve ekonomik 

“Biba X” & “DH Albania”  me adrese Bulevardi “Zhan D`Ark”, Pallati Wonder, Ap.17, 

Tiranë, se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej  2.246.450.000,09 (dy miliard e 

dyqind e dyzete e gjashte milion e katerqind e pesedhjete mije)  lekë pa  tvsh /pikët totale të marra 

[_____]është identifikuar si oferta e suksesshme. 

 

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë [Autoritetit Rrugor Shqiptar/ Sektori i Prokurimeve] 

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 
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vijues në klasifikimin përfundimtar, oferta e të cilit është dorëzuar me një vlerë të përgjithshme prej 

[ vlera perkatese e shprehur ne fjalr dhe shifra ], 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 19.10.2018 

Ankesa: Nuk ka 

(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë ___________________________ 

 

 

DREJTORIA E RAJONIT VERIOR SHKODER 
FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT 

 

Data 29.10.2018 

 

Për: “JUBICA” sh.p.k, me numer NIPTI K  26529001 I,  perfaqesues ligjor Z.Ndoc Kulla, me 

adrese: Rr. “ Luigj Gurakuqi”, Kuklej Nr. 108 Shkoder . 

 

Procedura e prokurimit: “E Hapur” 

Numri i referencës së procedurës/lotit : REF-74140-06-07-2018 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: 

Mirëmbajtje rutinë dhe dimërore me performancë  rruga "Q.Laç-   Koman, H/Berdicë - Velipojë, 

U.Bunës (E re)-Shirokë, Krye Bushat-  B.Jugë, Rranxa-Kukël, K.Balldre- Porta e Aviacionit 71.4 

km". 

Me fond limit: 55 559 660  (pesëdhjetë e pesë milion e pesëqind e pesëdhjetë e nëntë mijë e 

gjashtëqind e gjashtëdhjetë) leke pa tvsh/Buxheti i Shtetit.                                                                                                                                                                                                                                          

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data 11.06.2018] [Numri 

23] 

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  çmimi më i ulët  X  oferta ekonomikisht më e favorshme  

 

Në këtë procedure prokurimi moren pjesë 6 (gjashtë) ofertues, operatorë ekonomik, përkatësisht:  

 

1. B.O “ALB - KONSTRUKSION” shpk, me numer NIPTI J 76705049 N, me perfaqesues 

ligjor Z. Ejell Radohina, me adrese: Rruga Nacionale Mes-Shkoder, godine 1-kateshe, nr 

pasurie 1/1, zona kadastrale 1545, kuotë përfaqësimi 70 %, bashkuar me : “KARL GEGA 

KONSTRUKSION” sh.p.k, me përfaqësues ligjor Z. Hartjan Sallaku, Nr NIPT J 66703076 

W, me adrese: “Lagjja Perash”, Rruga “Bardhyl Dani”, Pallati nr.3, kati dyte majtas, 

Shkoder, kuotë përfaqësimi 30%, me oferte:  48 337 336 ( dyzet e tetë milion e treqind e 

tridhjetë e shtatë mijë e treqind e tridhjetë e gjashtë) leke pa t.v.sh, 58 004 803 (pesëdhjetë e 

tetë milion e kater mijë e tetëqind e tre) leke me t.v.sh. 

 

2.  B.O “NIKA” sh.p.k, me numer NIPTI J 76705047 U,  perfaqesues ligjor Zj. Shpresa Nika, 

me adrese: Lagjja “ Vasil Shanto”, Bulevardi “ Skenderbeu”, godinë 8 katëshe, Kati i I-rë, 

Shkoder, kuotë përfaqsimi 94.3%, bashkuar me “RROKU GUEST” sh.p.k, NIPT K 

87921701 H me adrese: Rr.”Nazmi Kryeziu”, ndertesa 1/1, hyrja 2, Apartamenti 8, Shkoder, 

perfaqesues ligjor Z. Rrok Gega , kuotë përfaqësimi 5.7 % me oferte: 50 956 451 

(pesëdhjetë milion e nëntëqind e pesëdhjetë e gjashtë mijë e katerqind e pesëdhjetë e një) leke 


