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AUTORITETI  RRUGOR  SHQIPTAR 

DREJTORIA JURIDIKE DHE E PËRPUTHSHMËRISË SË STANDARDEVE 

 

Nr. __________ Prot.                                           Tiranë më _____. _____. 2022 

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT 

 

06.05.2022 

 

Drejtuar:  

               Bashkimit të Operatorëve Ekonomikë “R. S. & M” dhe “SI.SI-AL sh.p.k”  

                                            TIRANE AUTOSTRADE KM 2                           

 

Procedura e prokurimit/lotit: “E Hapur - prokurim me mjete elektronike” 

Numri i procedurës / referenca e Lotit: REF-23691-03-31-2022 

Përshkrimi i shkurtër i kontratës: “Përmirësimi i Sinjalistikës Horizontale, Vertikale dhe 

Pajisjeve të Sigurisë Rrugore në Akset e Rajonit Qëndror Loti 2 (2022)” 

Fondi limit: 165,805,365.49 (njëqind e gjashtëdhjetë e pesë milion e tetëqind e pesë mijë e 

treqind e gjashtëdhjetë e pesë pikë dyzet e nëntë) lekë pa TVSH. 

Kohëzgjatja e kontratës/marrëveshjes kuadër ose afati për zbatimin e saj: 8 muaj 

Publikimet e mëparshme (nëse është rasti):  

Buletini i Njoftimeve Publike: Buletini Nr. 43, datë 4 Prill 2022  

 

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  

oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në kosto X   
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Me anë të këtij Njoftimi ju informojmë se, në këtë procedurë kanë marrë pjesë Ofertuesit e 

mëposhtëm me këto vlera përkatëse të ofruara: 

 

1. Bashkimit të Operatorëve Ekonomikë “R. S. & M” dhe “SI.SI-AL sh.p.k”   

                                                                                                      K32203002I dhe K72117030P 

Vlera: 161,433,150.42 (njëqind e gjashtëdhjetë e një milion e katërqind e tridhjetë e tre 

mijë e njëqind e pesëdhjetë pikë dyzet e dy) lekë pa TVSH. 

 

*  *  * 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë Bashkimin e Operatorëve 

Ekonomikë “R. S. & M” dhe “SI.SI-AL sh.p.k” me adresë: TIRANE AUTOSTRADE    

KM 2, me NUIS: K32203002I dhe K72117030P, se oferta e paraqitur me vlerë totale prej 

161,433,150.42 (njëqind e gjashtëdhjetë e një milion e katërqind e tridhjetë e tre mijë e 

njëqind e pesëdhjetë pikë dyzet e dy) lekë pa TVSH./ totali i pikëve të marra sipas sistemit 

[260.85], është identifikuar si Oferta e suksesshme.  

Duke u bazuar në nenin 96 pika 2 b) të Ligjit 162/2020, datë 23.12.2020 “Për Prokurimin 

Publik”, periudha e pritjes nuk zbatohet, pasi kemi të bëjmë me një ofertues të vetëm të 

kualifikuar.  

 

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Autoritetit Rrugor Shqipar, me adrese: Rruga 

Sami Frashëri, Nr. 33, Tiranë, sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e 

tenderit, brenda 5 (pesë) ditëve nga dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi.  

Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose nuk dorëzon sigurimin e kontratës brenda afatit 

përfundimtar tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do të konfiskohet sigurimi i ofertës suaj, siç 

parashikohet në nenin 83 të Ligjit nr. 162/2020 “Për prokurimin publik”.  

 

Konceptoi:  B. Daci 
Pranoi:      M. Shkurti 

                                   

 

DREJTOR I PËRGJITHSHËM 

 

Evis Berberi 


