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AUTORITETI RRUGOR SHQIPTAR 

DREJTORIA JURIDIKE DHE PËRPUTHSHMËRISË SË STANDARDEVE 

Nr._______ Prot.                              Tiranë, më ____.____. 2022 

 

FORMULARI I NJOFTIMIT  TË FITUESIT 

03.06.2022 

 

Për:                                           Operatorin Ekonomik “TOWER” 

TIRANE Njesia Bashkiake nr.2, rruga Fadil Rada, pallati Daniela, shkalla 2, kati 3, 

apartamenti 9, nr.pasurie 6/544+2-P 

 

Procedura e prokurimit/lotit: Shërbim Konsulence 

 

Numri i procedurës / referenca e Lotit: REF-23815-04-01-2022 

 

Përshkrimi i shkurtër i kontratës: : “Supervizion punimesh Përmirësimi i Sinjalistikës Horizontale, 

Vertikale dhe Pajisjeve të Sigurisë Rrugore në Akset e Rajonit Qëndror Loti 2 (2022)”, me fond limit 

1,620,255.76  Lekë pa TVSH. 

 

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

 

Publikimet e mëparshme: Buletini i Njoftimeve Publike, Date 11.04.2022, Nr 46 

 

* * * 

 

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

sipërcituar: 

1. “ZENIT&CO” 

2.  “G B Civil Engineering”  
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3. “InfraKonsult” 

4.  “NOVATECH STUDIO”  

5. “INFRATECH” 

6.  “TOWER”  

7.  “SPHAERA” 

 

* * * 

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

vlerat përkatëse të ofruara: 

 

1.“InfraKonsult”                                                                                                         L21512022F 

Vlera: 1,592,000.00 (një milion e pesëqind e nëntëdhjetë e dy mijë) lekë pa TVSH 

Totali i pikëve të marra: 268.80 

 

2.“Tower sh.p.k”                                                                                                 L21717003H                                                                                              

Vlera: 1,459,000.00 (një milion e katërqind e pesëdhjetë e nëntë mijë) lekë pa TVSH 

Totali i pikëve të marra: 290.40 

 

Janë skualifikuar Operatorët Ekonomik: 

 “Zenit&CO” sh.p.k                                                                                                   K61731002D 

Vlera: 1,457,000.00 (një milion e katërqind e pesëdhjetë e shtatë mijë) lekë pa TVSH 

Totali i pikëve të marra: 0 

Përkatësisht për arsyen e mëposhtme: 

Skualifikohet operatori ekonomik “Zenit&CO” sh.p.k, pasi referuar pikes 2.3.3 të DST, në rastin 

e procedurës së prokurimit “Shërbim konsulence”, stafi i deklaruar i disponueshëm për realizimin 

e kësaj kontrate në këtë procedurë prokurimi është i angazhuar në kontratën e lidhur me Autoritetin 

Rrugor Shqiptar. 

 

 “G B Civil Engineering” sh.p.k                                                                               L51825011V 

Vlera: 1,343,866.01 (një milion e treqind e dyzet e tre mijë e tetëqind e gjashtëdhjetë e gjashtë 

pikë zero një) lekë pa TVSH 
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Totali i pikëve të marra: 0 

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme: 

Skualifikohet operatori ekonomik “G B Civil Engineering” sh.p.k, pasi 

1.  Referuar pikes 2.3.3 të DST, në rastin e procedurës së prokurimit “Shërbim konsulence”, 

stafi i deklaruar i disponueshëm për realizimin e kësaj kontrate në këtë procedurë prokurimi 

është i angazhuar në kontratën e lidhur me Autoritetin Rrugor Shqiptar. 

2. Oferta ekonomike me vlerë 1,343,866.01  lekë (pa tvsh), e paraqitur nga ky operator është 

poshtë vlerës minimale të lejuar 1,411,701.80 lekë (pa tvsh), kjo në kundërshtim me 

vendimin Nr. 354, datë 11.05.2016 “Për miratimin e manualit të tarifave për shërbime në 

planifikim territori, projektim, mbikqyrje dhe kolaudim” dhe rekomandimin Nr. 5585,datë 

25.07.2017 të Agjensisë së Prokurimit Publik. 

 

 “NOVATECH STUDIO”                                                                                L01717030C 

Vlera: 1,485,600.00 (një milion e katërqind e tetëdhjetë e pesë mijë e gjashtëqind) lekë pa TVSH 

Totali i pikëve të marra: 0             

 

Përkatësisht për arsyen e mëposhtme: 

Skualifikohet operatori ekonomik “NOVATECH STUDIO” sh.p.k, pasi nuk i është përmbajtur 

formularit të ofertës ekonomike, në DST kohëzgjatja e shërbimit është 8 muaj ndërkohë në 

propozimin ekonomik të paraqitur nga OE është më pak se 8 muaj. 

Nuk është plotësuar kriteri kohor në prezantimin e propozimit ekonomik të OE. 

 

 “INFRATECH”                                                                                               K91628001D          

Vlera: 1,459,122.00 (një milion e katërqind e pesëdhjetë e nëntë mijë e njëqind e njëzet e 

dy) lekë pa TVSH 

Totali i pikëve të marra: 0                                                  

 

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme: 

Skualifikohet operatori ekonomik “INFRATECH” sh.p.k pasi pasi nuk i është përmbajtur 

formularit të ofertës ekonomike, në DST kohëzgjatja e shërbimit është 8 muaj ndërkohë në 

propozimin ekonomik të paraqitur nga OE është më pak se 8 muaj. 
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Gjithashtu, sipas TOR-eve është parashikuar edhe inxh. elektrik, ndërsa në propozimin ekonomik 

nuk është përfshirë respektivisht sipas formularit të publikuar. Nuk është plotësuar kriteri kohor 

dhe sasior në prezantimin e propozimit ekonomik të OE. 

 

* * * 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë “TOWER” me adrese:, TIRANE 

Njesia Bashkiake nr.2, rruga Fadil Rada, pallati Daniela, shkalla 2, kati 3, apartamenti 9, 

nr.pasurie 6/544+2-P, se oferta e paraqitur me vlerë totale prej 1,459,000.00 (një milion e 

katërqind e pesëdhjetë e nëntë mijë) Lekë pa TVSH, totali i pikëve të marra 290.40 është 

identifikuar si Oferta e suksesshme.  

 

Me marrjen/publikimin e këtij njoftimi, fillojnë afatet e ankimit sipas përcaktimeve në nenin 110 

të Ligjit Nr. 162/2020, datë 23.12.2020, “Për Prokurimin Publik”. 

 

Konceptoi:   B. Daci  

Miratoi:      M. Shkurti 

 

DREJTOR I PËRGJITHSHËM 

                                                                                                         

                                                                                                    Evis Berberi 

 

 


