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NJOFTIME FITUESI 
 

 

 

AUTORITETI RRUGOR SHQIPTAR 
FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT 

 

Për: “C.E.C GROUP” 

Rruga “Dritan Hoxha”, Ndertesa nr.117, Shkalla nr.2, Apartamenti nr.5/3,Tiranë 

 

Procedura e prokurimit:    “Sherbim Konsulence” 

Numri i referencës së procedurës/lotit:   REF-73964-06-07-2018. 

 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Shpenzime supervizioni, Kontrate Mirembajtje Rajoni Qendror 

Tirane” me fond limit 22 899 675 lekë (pa përfshirë vlerën e TVSH-së), financuar nga Buxheti i 

Shtetit dhe nr. Referenve REF-73964-06-07-2018., Afati i zbatimit te kontrates 25 muaj  ( * Duke 

filluar nga  nënshkrimi i kontratës deri në përfundimin e plotë të Mirëmbajtjeve me performancë 

sipas termave te references. 

  

Publikime të mëparshme): Buletini i Njoftimeve 11.06.2018, [Nr.23] 

* * * 

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

sipërcituar: 

 

1. “Gjeokonsult & CO”       NIPT  K91810005U 

2. “C.E.C Group”         NIPT  L11807013M 

* * * 

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

vlerat përkatëse të ofruara: 

 

1.  “Gjeokonsult & Co”       NIPT  K91810005U 

Vlera :            21 754 000  (Njezete e nje milion e shtateqind e pesedhjete e kater mije) 

 

2.   “C.E.C Group”         NIPT  L11807013M 

Vlera:             22 340 000  (Njezete e dy milion e treqind e dyzete mije) 

 

Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhtëm: 

Nuk ka te skualifikuar 

Perkatësisht për arsyet e mëposhtme: 

* * * 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë  operatorin  “C.E.C Group”     me numer 

NIPT  L11807013M dhe adrese, Rruga “Dritan Hoxha”, Ndertesa nr.117, Shkalla nr.2, Apartamenti 

nr.5/3, se oferta e paraqitur nga ana juaj dhe e vlerësuar me 93.875 pikë, është identifikuar si oferta 

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

sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 5 diteve 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) siç parashikohet në nenin 49 të ligjit nr. 

9643, date 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar. 

 

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 05.11.2018 

Ankesa:   Nuk ka 

(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë _________________________ 

 

 
AUTORITETI RRUGOR SHQIPTAR FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT 

 

Për: “Erald-G” shpk 

Zyra ne katin e parë, banesa 2 - katëshe ne lindje të fshatit Herbel, Komuna Maqellarë, Dibër 

 

Procedura e prokurimit:  “Sherbim Konsulence” 

Numri i referencës së procedurës/lotit:   REF-83096-08-15-2018 

 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Supervizion punimesh Permiresimi rifreskimi sinjalistikes 

Vertikale/Horizontale ne akset Kombetare dhe permiresim te sigurise rrugore ne akset e Rajonit 

Jugor, loti 3”, me fondin limit 1 523 663,07 lekë (pa përfshirë vlerën e TVSH-së (nje milion e 

peseqind e njezete e tre mije e gjashteqind e gjashtedhjete e tre) leke pa tvsh, Afati i zbatimit te 

kontrates 9 muaj (*Duke filluar nga nënshkrimi i kontratës deri në përfundimin e plotë të punimeve 

te zbatimit per kete aks rrugor. 

  

Publikime të mëparshme : Buletini i Njoftimeve www.app.gov.al. date 20.08.2018, [Nr.33] 

* * * 

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

sipërcituar: 

 

“Erald-G”shpk                                                   Nr. Nipt K36306784K 

“HE-SK 11 11” shpk                                         Nr. Nipt L19008502B 

“D&C Partners shpk dhe Imes –D shpk”        Nr. Nipt K41531001K, K82430006C 

* * * 

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

vlerat përkatëse të ofruara: 

 

1.  “Erald-G shpk”                                       Nr. Nipt  K36306784K  

Vlera 1 520 000 (Nje milion e peseqind e njezet mije) 

 

Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhtëm: 

Nuk ka te skualifikuar 
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