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* * * 
Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë   bashkimin e operatoreve ekonomik   
“INFRAKONSULT”& “HMK-Consulting” L21512022F / L57129604Q dhe adrese Tirane, 
rruga"Qemal Stafa", pallati 25, hyrja 4, apartamenti 4, perballe Qendres Lincoln, se oferta e paraqitur 
nga ana juaj dhe e vlerësuar me 92.66 pikë, 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 18.12.2020 
 
Ankesa:   Nuk ka 
(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë _________________________ 
 
 
 

MataAUTORITETI RRUGOR SHQIPTAR 
 

Për: “A & E ENGINEERING” 
Tirane ,Njesia Bashkiake nr.10, Rruga Islam Alla, pallati IVEA 3/5 

 
Procedura e prokurimit:    “Sherbim Konsulence” 
 
Numri i referencës së procedurës/lotit:   REF-75548-10-14-2020  
 
Përshkrim i shkurtër i kontratës:  
 Procedura e prokurimit me objektin, Supervizion Punimesh Ndërtim rruga Korçë- Ersekë, Loti 2 
(pjesa e pare)”, me fondin limit 18.920.120,67  Lekë (pa përfshirë vlerën e TVSH-së), numer reference 
REF-75548-10-14-2020,  Afati i zbatimit te kontrates 24 muaj  
  
Publikime të mëparshme): Buletini i Njoftimeve date 19 Tetor 2020  [Nr. 89] 
 

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

4. GJEOKONSULT &CO”   K91810005U 
5. A & E ENGINEERING   K72113010E 
3. C.E.C Group     L11807013M 
4.“MCE” & “Studio Servis K-SA” & “INDAY-18”    
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L72203065K / L71305518R/ L87312201H 
5. “Instituti i Konsulences ne Ndertim”   K71828007J 

          
* * * 

Njoftojmë se, kanë qenë pjesëmarrës në fazat e tjera të procedurës së sipërcituar këta ofertues me 
vlerat përkatëse të ofruara: 
 
1.  “GJEOKONSULT &CO”   K91810005U  
Vlera :            17.468.000 ( Shtatembedhjete milion e katerqind e gjashtedhjete e tete mije ) leke 
 
2.  “A & E ENGINEERING”   K72113010E 
Vlera :            18.720.000 (tetembedhjete milion e shtateqind e njezete ) 
3.“MCE” & “Studio Servis K-SA” & “INDAY-18”    

L72203065K / L71305518R/ L87312201H 
 Vlera :    9.381.624 (nente milion e treqind e tetedhjete e nje mije e gjashteqind e njezete e kater) 
Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhtëm: 
1.“ MCE” & “Studio Servis K-SA” & “INDAY-18”    
L72203065K / L71305518R/ L87312201H 
 Vlera :    9.381.624 (nente milion e treqind e tetedhjete e nje mije e gjashteqind e njezete e kater) 
Perkatësisht për arsyet e mëposhtme: 
Komisioni i Vleresimit te Ofertave, skualifikoje operatorin ekonomik “MCE”& “T HC”& 

“INDAY-18”,   pasi oferta ekonomike me vlere 9.381.624 leke, e paraqitur nga ky operator eshte 
poshte vleres minimale te lejuar 17.211.389,34 leke Kjo ne kundershtim me vendimin Nr 354 , datë 
11.05.2016 “Për miratimit e manualit të tarifave për shërbime në planifikim territori , projektim, 

mbikqyrje dhe kolaudim”  dhe rekomandimin  nr.5585 , date 25.07.2017 te Agjencise se Prokurimit 

Publik. 
 

* * * 
Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë   operatorin ekonomik   “A & E 

ENGINEERING”, me NIPT: K72113010E dhe adrese Tirane ,Njesia Bashkiake nr.10, Rruga Islam 
Alla, pallati IVEA 3/5, se oferta e paraqitur nga ana juaj dhe e vlerësuar me 91.94 pikë, 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 17.12.2020 
Ankesa:   Nuk ka 
(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë _________________________ 
 
 


