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 Operatori Ekonomik “Taulant” shpk, me nr.NIPTI K61617040L.  

Operatori Ekonomik “Atelier 4” shpk, me nr.NIPTI K31812012H 

Vërehet se gjatë afatit të përcaktuar për paraqitjen e ankesave  nuk është paraqitur asnjë e tillë në 

lidhje me vlerësimin e propozimeve tekniko –ekonomike të Operatorëve Ekonomikë pjesëmarrës. 

 

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë  12.07.018 

 

Vërehet se gjatë afatit ligjor për pritjen e ankesave nuk është paraqitur asnjë ankesë nga Operatorët 

Ekonomik pjesëmarrës në procedurën e lartpërmendur të prokurimit. 

 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë Operatorin Ekonomik “B-VAAL 

Enginering” shpk, me nr. NIPTI L72023002P, me adresë Rruga “Demokracia”, ndërtesa nr.1, pranë 

Ahmati Petrol, Tirane, se oferta e paraqitur, me një vlerë prej 1.085.000 (njëmilion e tetëdhjetë e 

pesë mijë)  lekë, pa tvsh dhe e vlerësuar me96.8pikë, është identifikuar si oferta e suksesshme.  

 

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Bashkisë së Tiranës, Shëtitorja “Dëshmorët e Kombit”, 

nr.1, 1001, Tiranë, Sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 30 

(tridhjetë) ditëve nga dita e marrjes së këtij njoftimi.  

 
AUTORITETI RRUGOR SHQIPTAR 

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT 

 

Për:  “A.V.E CONSULTING” sh.p.k 

Rruga  “Tish Daija”, Pall.7, Ap.28, Tirane 

 

Procedura e prokurimit:“Sherbim Konsulence” 

Numri i referencës së procedurës/lotit:   REF-73809-06-06-2018 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Supervizion by pass Tepelene, loti 1”, me fondin limit 

20,182,079.70 lekë pa TVSH., (njezete milion e njeqind e tetedhjete e dy mije e shtatedhjete e nente 

presje shtatedhjete) leke pa tvsh, Afati i zbatimit te kontrates 22 muaj (* Duke filluar nga  nënshkrimi 

i kontratësderi në përfundimin e plotë të punimeve te zbatimit per kete aks rrugor. 

Vlera 19.980.000  nentembedhjete milion e nenteqind e tetedhjete mije) Lekë pa përfshirë vleren e 

tvsh-së.  
 

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm: Nuk ka te skualifikuar 

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme: 

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

 

Njoftojmë se, kanë qënë pjesëmarrës në procedurë këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara: 

1.         A.V.E CONSULTING” sh.p.k  K81321002M 
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* * * 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë “A.V.E CONSULTING” sh.p.k, 

 NUIS: K81321002M, Rruga  “Tish Daija”, Pall.7, Ap.28, Tirane,se oferta e paraqitur nga  

ana juaj dhe e vlerësuar me 87.2pikë, është identifikuar si oferta e suksesshme. 
 

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 31.07.2018 

Ankesa: ka ose jo: Nuk ka ankesa. 

(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë ___________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NJOFTIME TË KONTRATAVE TË 

LIDHURA ME PROKURIM 

ELEKTRONIK 
 

 

KESH SH.A TIRANË 
 
1. Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor 

KESH sh.a., me adresë Blloku “Vasil Shanto”, Tiranë, Tel/ Fax +355 42 228 349 P.O. Box 259/1,      

e-mail: mail@kesh.al. 
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