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5) Nuk plotëson kriterin 2.3.7 të kritereve të veçanta për kualifikim, sepse nuk ka paraqitur 

deklaratë nga prodhuesit ose distributori i autorizuar për të vërtetuar statusin e autorizuar në 

Territorin e Shqipërisë. 

 

Janë kualifikuar si të vlefshme, ofertat e operatorëve ekonomik: "4 A-M" SHPK, me vlerë të 

ofertës 21,478,980 Lekë pa TVSH dhe "DIVITECH" SHPK, me vlerë të ofertës 27,700,000 

Lekë pa TVSH, pasi kanë paraqitur ofertën konform kërkesave të Dokumentave të Tenderit. 

 

 

Duke iu referuar proçedurës së lartpërmendur informojmë Operatorin Ekonomik "4 A-M" SHPK, 

NIPT K92005016L, me adresë: Rruga "Artan Lenja", Pallati i 4 A-M, Apartamenti A 1, kati i parë, 

Tiranë, se oferta e paraqitur me një vlerë të përgjithshme prej 21,478,980 (Njëzet e një milion e 

katërqind e shtatëdhjetë e tetë mijë e nëntëqind e tetëdhjetë) Lekë pa TVSH, është identifikuar si 

oferta e suksesshme.  

 

Rrjedhimisht jeni i lutur të paraqisni pranë KESH sh.a, në adresë: Rr. Viktor Eftimiu, Blloku "Vasil 

Shanto", sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 30 ditëve nga dita 

e marrjes/publikimit të këtij njoftimi.  

 

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë: 13.02.2020. 

Ankesa: Jo.  

 

 

AUTORITETI  RRUGOR  SHQIPTAR 
FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT 

 

Për:  “A & E ENGINEERING” 

Rruga “Islam Alla”, Pallati Ivea, 3/5, Tiranë  

 

Procedura e prokurimit: “Sherbim / Kërkesë për Propozim) 

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-44482-11-21-2019. 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Supervizion punimesh Ndërtim i Urës së Zemblakut, Urës 

së Kaludhit, Urës së Dragotit, Urës së Leklit”, me fond limit 1.738.185,65 lekë pa tvsh, 

financuar nga Buxheti i Shtetit. Kohezgjatja 12 muaj. 

 

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet):  Buletini i Njoftimeve 25 Nentor 2019 [Nr.47] 

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit: çmimi më i ulët X  oferta ekonomikisht më e favorshme  

 

Njoftojme se, kane qenë pjesëmarrës në procedurë këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara: 

 

1. “ERALD-G” shpk             K36306784K 

   

Vlera: 1.474.475 (nje milion e katerqind e shtatedhjete e kater mije e katerqind e shtatedhjete e 

pese)  leke   

 

2. “A&E ENGINEERING Sh.p.k”      K72113010E          
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Vlera: 1.549.042,07 nje milion e peseqind e dyzete e nente mije e dyzete e dy presje zero shtate)  

leke   

 

3. “D&C Partners” shpk & “NET-GROUP” shpk”      K41531001K / I72023002P       

       

Vlera: 1.549.042,07 nje milion e peseqind e dyzete e nente mije e dyzete e dy presje zero shtate)  

leke   

 

4. “HE&SK 11” sh.p.k & “6D-PLAN” sh.p.k      L19008502B / L62717405 H      

       

Vlera: 1.549.042,07 (nje milion e peseqind e dyzete e nente mije e dyzete e dy presje zero shtate)  

leke   

 

5. “DERBI-E” Sh.p.k         K77916947A         

       

Vlera: 1.580.000 nje milion e peseqind e tetedhjete mije)  leke   

 

6. “PNI-2001” & “G&K” & ARCHISPACE” Sh.p.k”       

K51519042K / K51524045N/ L42403012A 

       

Vlera: 1.650.000 (nje milion e gjashteqind e pesedhjete mije)  leke  

 

 

Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhtëm: 

 

1. “ERALD-G” shpk             K36306784K 

 

Ne zbatim të vendimit nr. nr.39/2020 , date 27.01.2019 te Komisionit Prokurimit Publik pika  2 e 

ketij vendimi “ Autoriteti Kontraktor te anulloje vendimin e KVO-së mbi kualifikimin e operatorit 

ekonomik “Erald – G” duke e skualifikuar atë”. Komisioni i Vleresimit te Ofertave beri 

skualifikimin e operatorit ekonomik “Erald – G”.  

  

* * * 

 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë  bashkimin e operatoreve  “A & E 

ENGINEERING”, me adrese  Rruga “Islam Alla”, Pallati Ivea, 3/5, Tiranë, se oferta e paraqitur, 

me një vlerë të përgjithshme prej 1.549.042,07 (nje milion e peseqind e dyzete e nente mije e dyzete 

e dy presje zero shtate)  lekë,  është identifikuar si oferta e suksesshme. 

 

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Autoriteti Rrugor Shqiptar, Adresa rruga “Sami Frashëri 

nr.33”, Tiranë, Tel/Fax +355 4 223448, sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e 

tenderit, brenda 5 ditëve nga dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi.  

 

Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, kontrata do t’i 

akordohet ofertuesit vijues në klasifikimin përfundimtar, oferta e të cilit është dorëzuar me një vlerë 
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të përgjithshme prej 1.549.042,07 (nje milion e peseqind e dyzete e nente mije e dyzete e dy 

presje zero shtate)  lekë, siç parashikohet në nenin 58 të Ligjit nr.9643 datë 20.11.2006 “Për 

prokurimin publik”, i ndryshuar. 

 

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 10.12.2019 

Ankesa : Ankesa Po. Ka marre pergjigje date 20.122019.  KPP vendim nr. 39/2020 date 27.01.2020 

 

 

BASHKIA BELSH 
FORMULARI I NJOFTIMIT TË  FITUESIT 

 

Belsh, më: 24/ 02/ 2020      

Për: Operatorin ekonomik “VËLLEZËRIT FERHATI” me Nipt L02710204P, me seli në Elbasan, 

Belsh Qendër pranë Spitalit, me administrator z. Spartak Ferhati. 

 

Procedura e prokurimit: Kërkesë për propozim 

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-47937-01-22-2020 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: Blerje karburanti për vitin 2020  

Kohëzgjatja e kontratës nga Lidhja e Kontratës deri në 31/12/2020. 

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri] 

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  çmimi më i ulët  X oferta ekonomikisht më e favorshme  

 

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

 

1. Operatori ekonomik “VËLLEZËRIT FERHATI  me nipt    L02710204P            

     Emri i plotë i shoqërisë     numri i NIPT-it    

Vlera 8 000 000 (tetë milion) lekë pa tvsh dhe 9 600 000 (nëntë milion e gjashtëqind mijë) lekë me 

tvsh 

          (me numra dhe fjalë) 

 

2._________________________________          _____________________________ 

Emri i plotë i shoqërisë     numri i NIPT-it    

Vlera ___________________________ 

(me numra dhe fjalë) 

Etj.____________________________ 

 

Janë s’kualifikuar ofertuesit e mëposhtëm: 

S’ka 

 

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

* * * 

 


