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AUTORITETI RRUGOR SHQIPTAR 

DREJTORIA JURIDIKE DHE PËRPUTHSHMËRISË SË STANDARDEVE                           

SEKTORI I PROKURIMEVE 

Nr. __________ Prot.                                                              Tiranë, më _____. _____. 2023 

Shtojca 15  

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT1 

(NË PËRFUNDIM TË AFATEVE TË ANKIMIT) 

08/02/2023 

 

Drejtuar:                                  

BOE “CONSULTING & MANAGEMENT ALBANIA” & “ ARCHISPACE” & “I RI” 

TIRANE Njesia Bashkiake nr.10, Rruga Kajo Karafili, Pallati i Bimbasheve nr.1 

 

Procedura e prokurimit/lotit: Shërbim Konsulence (prokurirm publik me mjete elektronike) 

Numri i procedurës / referenca e Lotit: REF-46663-10-19-2022 

Përshkrimi i shkurtër i kontratës:  

Objekti i kontratës / Marrëveshjes Kuadër: “Supervizion punimesh Qendra e monitorimit 

të trafikut (200km) Faza e Parë” 

Fondi limit: 24,379,798.48 (njëzet e katër milion e treqind e shtatëdhjetë e nentë mijë e 

shtatëqind e nëntëdhjetë e tetë pikë dyzetë e tetë) Lekë pa TVSH. 

Kohëzgjatja e kontratës/marrëveshjes kuadër ose afati për zbatimin e saj: 24 Muaj 

Publikimet e mëparshme (nëse është rasti): Buletini i Njoftimeve Publike 24/10/2022 Nr. 146  

 

* * * 

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

sipërcituar: 

1. OE “A & E ENGINEERING sh.p.k” 

Emri i plotë i shoqërisë 

                                                           
1 Ky Formular eshte i aplikueshëm nëse ka Ankime 
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K72113010E 

numri i NIPT-it 

 

2. OE “C.E.C GROUP” 

Emri i plotë i shoqërisë 

L11807013M  

numri i NIPT-it 

 

3. BOE “CONSULTING & MANAGEMENT ALBANIA” & “ ARCHISPACE” & “I RI” 

Emri i plotë i shoqërisë 

K82206013U & L42403012A & L71726018M 

numri i NIPT-it 

 

4. OE “INSTITUTI I KONSULENCES NE NDERTIM "IKN"” 

Emri i plotë i shoqërisë 

K71828007J 

numri i NIPT-it 

 

* * * 

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

me vlerat përkatëse të ofruara: 

 

1. OE “A & E ENGINEERING sh.p.k” 

Emri i plotë i shoqërisë 

K72113010E 

numri i NIPT-it 

Vlera 24,300,000.00 (njëzet e katër milion e treqind mijë) Lekë pa TVSH      

totali i pikëve të marra 258.60 (dyqind e pesëdhjetë e tetë pikë gjashtë) 

 

 

2. OE “C.E.C GROUP” 

Emri i plotë i shoqërisë 

L11807013M  

numri i NIPT-it 
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Vlera 24,004,000.00 (njëzet e katër milion e katër mijë) Lekë pa TVSH    

totali i pikëve të marra 256.80 (dyqind e pesëdhjetë e gjashtë pikë tetë) 

 

 

3. BOE “CONSULTING & MANAGEMENT ALBANIA” & “ ARCHISPACE” & “I RI” 

Emri i plotë i shoqërisë 

K82206013U & L42403012A & L71726018M 

numri i NIPT-it 

Vlera 23,161,000.00 (njëzet e tre milion e njëqind e gjashtëdhjetë e një mijë) Lekë pa Tvsh 

    totali i pikëve të marra 268.80 (dyqind e gjashtëdhjetë e tetë pikë tetë) 

 

 

4. OE “INSTITUTI I KONSULENCES NE NDERTIM "IKN"” 

Emri i plotë i shoqërisë 

K71828007J 

numri i NIPT-it 

Vlera 21,624,000 (njëzet e një milion e gjashtëqind e njëzet e katër mijë) Lekë pa TVSH 

    totali i pikëve të marra Skualifikohet  operatori ekonomik “ IKN ” shpk, pasi oferta 

ekonomike e paraqitur nga ky operator është poshtë vlerës minimale të lejuar. 

 

 

Lista e operatorëve ekonomikë të skualifikuar:  

 

OE “INSTITUTI I KONSULENCES NE NDERTIM "IKN"” 

Emri i plotë i shoqërisë 

K71828007J 

numri i NIPT-it 

 

Skualifikohet  operatori ekonomik “ IKN ” shpk, pasi oferta ekonomike me vlerë   21,624,000  

lekë (pa tvsh), e paraqitur nga ky operator është poshtë vlerës minimale të lejuar 22,945,147.65 

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” 

 

* * * 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë BOE “CONSULTING & 

MANAGEMENT ALBANIA” & “ ARCHISPACE” & “I RI”, numri i NIPT-it 
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K82206013U & L42403012A & L71726018M,  me adresë TIRANE Njesia Bashkiake 

nr.10, Rruga Kajo Karafili, Pallati i Bimbasheve nr.1, Shkalla 1, Apartamenti 2 se oferta 

e paraqitur nga ana juaj dhe e vlerësuar me 268.80 pikë, është identifikuar si oferta e 

suksesshme. 

 

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Autoritetit Rrugor Shqiptar, me adresë “Rruga 

Sami Frashëri Nr.33 Tiranë”, 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 24,300,000.00 (njëzet e katër milion e treqind mijë) 

Lekë pa TVSH / totali i pikëve të marra 258.60 , siç parashikohet në nenin 83 të Ligjit nr. 

162/2020 “Për prokurimin publik”.  

 

Ankesa pas Njoftimit te Fituesit (Paraprak) 

 

PO  X  JO   

 

Nëse Po (vendimi përfundimtar për trajtimin e ankesës/ave nr. datë): Numër vendimi 19/2023 

Datë vendimi : 2023-01-10 Kategoria e vendimit : VP - Vendim Perfundimtar 

 

“Komisioni i Prokurimit Publik, njëzëri,  

Vendos: 

1. Të mos pranojë ankesën e paraqitur nga bashkimi i operatorëve ekonomikë “Infra-Plan” 

SHPK & “ICE” SHPK për procedurën e prokurimit “Shërbim Konsulence” me Nr. 

REF46663-10-19-2022, me objekt “Supervizion punimesh Qendra e monitorimit të trafikut 

(200km) Faza e Parë” me fond limit: 24,379,798.48 Lekë pa TVSH, parashikuar për tu 

zhvilluar në datën 07.11.2022 nga autoriteti kontraktor, Autoriteti Rrugor Shqiptar.  

2. Autoriteti kontraktor lejohet të vijojë me hapat e mëtejshëm të procedurës së prokurimit.” 
 

 

 

Konceptoi:   B. Daci  

Miratoi:      M. Shkurti 

 

Titullari i Autoritetit Kontraktor 

                                                                                                    

                                                                                                                Evis Berberi 

 


