
 

AUTORITETI RRUGOR SHQIPTAR 

DREJTORIA JURIDIKE DHE PËRPUTHSHMËRISË SË STANDARDEVE                           

SEKTORI I PROKURIMEVE 

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

 

FORMULARI I NJOFTIMIT  TË FITUESIT 

(NË PËRFUNDIM TË AFATEVE TË ANKIMIT) 

12.12.2022 

 

Drejtuar:                                               “DRICONS” 

TIRANE Njesia Bashkiake Nr.7, Rruga Muhamet Gjollesha, pallati 34, shkalla 3, Kati 2, 

Apartamenti 20 

 

Procedura e prokurimit/lotit: Shërbim Konsulence 

Numri i procedurës / referenca e Lotit: REF-45621-10-12-2022 

Përshkrimi i shkurtër i kontratës: “Supervizim punimesh Ndertimi Godines se Qendres se 

monitorimit te trafikut”, me fond limit 2,366,006.31 (dy milion e treqind e gjashtëdhjetë e 

gjashtë mijë e gjashtë presje tridhjetë e një) (pa përfshirë vlerën e TVSH-së) 

Kohëzgjatja e kontratës/marrëveshjes kuadër ose afati për zbatimin e saj: 12 muaj. 

Publikimet e mëparshme: Buletini i Njoftimeve Publike, Datë 17 Tetor 2022, Nr. 143 

* * * 

Lista e operatorëve ekonomikë të kualifikuar në përfundim të fazës së parë të procedurës së 

sipërcituar: 

1. “ZENIT& CO”  

2. “STUDIO - REBUS”  

3.  “DRICONS”  

 

 

 



 

* * * 

Njoftojmë se, kanë qenë pjesëmarrës në fazat e tjera të procedurës së sipërcituar këta ofertues me 

vlerat përkatëse të ofruara: 

 

 

 

1.  “ZENIT& CO”                                                                                                      K61731002D         

Vlera: 2,247,705 (dy milion e dyqind e dyzet e shtatë mijë e shtatëqind e pesë) Lekë pa TVSH 

Totali i pikëve të marra: 269,40 

 

2.  “STUDIO - REBUS”                                                                                                              K82409008F 

Vlera: 2,300,000 (dy milion e treqind mijë) Lekë pa TVSH 

Totali i pikëve të marra: 268,20 

 

3. “DRICONS”                                                                                                           L52013020H                                                                                                      

Vlera: 2,186,590 (dy milion e njëqind e tetëdhjetë e gjashtë mijë e pesëqind e nëntëdhjetë) Lekë 

pa TVSH 

Totali i pikëve të marra: 271,20 

 

 

 

 

* * * 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë “DRICONS”, me NIPT L52013020H 

dhe adresë: TIRANE Njesia Bashkiake Nr.7, Rruga Muhamet Gjollesha, pallati 34, shkalla 3, Kati 

2, Apartamenti 20, se oferta e paraqitur me vlerë totale prej 2,186,590  (dy milion e njëqind e 

tetëdhjetë e gjashtë mijë e pesëqind e nëntëdhjetë) Lekë pa TVSH, totali i pikëve të marra 271.20, 

është identifikuar si Oferta e suksesshme.  

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë [ Autoritetit Rrugor Shqiptar, adresa: rruga Sami 

Frashëri Nr.33, Tiranë. Email:info@arrsh.gov.al. Tel:042234487] 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 dhe 

kontrata do t’i akordohet ofertuesit vijues në klasifikimin përfundimtar, oferta e të cilit është 

dorëzuar me një vlerë të përgjithshme prej 2,247,705 (dy milion e dyqind e dyzet e shtatë mijë e 

shtatëqind e pesë) Lekë pa TVSH / totali i pikëve të marra [269.40], siç parashikohet në nenin 83 

të Ligjit nr. 162/2020 “Për prokurimin publik”.  

 

Ankesa pas Njoftimit te Fituesit (Paraprak) 

 

PO    JO X 

 

Nëse Po (vendimi përfundimtar për trajtimin e ankesës/ave nr. datë)___________________ 

 

Ankesa pas Njoftimit të Anullimit të procedurës: 

PO     

Nëse Po (vendimi përfundimtar për trajtimin e ankesës/ave nr. datë)___________________ 

 
 

Konceptoi:  E. Agalliu 

Pranoi:      B. Daci 
Miratoi:    M. Shkurti 

 

DREJTOR I PËRGJITHSHËM 

                                                                                                           

                                                                                                          Evis Berberi 


