
AUTORITETI RRUGOR SHQIPTAR
DREJTORIA JURIDIKE DHE E PERPUTHSHMERISE SE STANDARDEVE

Nr._________ Prot. Tiranë,

më_____._____.2018

Lënda: Ftesë për propozim

BASHKIMIT TE OPERATOREVE EKONOMIK “F & S SHPK & CEC GROUP SHPK”

Adresa e perfaqesuesit me prokure: Njesia Administrative nr 5, Rruga Viktor Eftimiu,
Ndertesa 12, Hyrja 3, Ap 29, Kodi Postar, 1022
(Mund te paraqiteni prane Autoritetit Rrugor Shqiptar, Sektori i Prokurimeve per te terhequr nje kopje te fteses per propozim)

Tirane

BASHKIMIT TE OPERATOREVE EKONOMIK “GJEOKONSULT & CO SHPK & 47
EK 79 & ILIRIADA PKS SHPK”,

Adresa e perfaqesuesit me prokure: Kthesa e Kamzes, Pallati Mehillaj, Kati 4, Kashar
(Mund te paraqiteni prane Autoritetit Rrugor Shqiptar, Sektori i Prokurimeve per te terhequr nje kopje te fteses per propozim)

Tirane

Objekti i prokurimit është “Studim projektim, vazhdim i rrugës Kardhiq – Delvinë nga fshati
Shijan (përfundimi i lotit 2) deri tek Ura e Gajdarit, lidhja me qytetin e Delvinës dhe rishikimi i
projekt zbatimit të lotit 7 (tuneli) në aksin rrugor Kardhiq – Delvinë” me fond limit 20 208
381.54 leke (njezet milione e dyqind e tete mije e treqind e tetedhjete e nje presje pesedhjete e
kater) pa perfshire vleren e TVSH-se. Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-89643-10-11-
2018.

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, ju informojmë se pas vlerësimit të kapaciteteve

tuaja ligjore, financiaro-ekonomike dhe teknike, jeni kualifikuar për në fazën e ofertimit.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Autoritetit Rrugor Shqiptar, (Rr.Sami Frashëri Nr.33,

Tiranë) propozimin tuaj, duke marrë parasysh se:

Afati kohor për dorëzimin e propozimit është:

Data, ora dhe adresa:

Data 12.12.2018, ora 11.00



Adresa Autoriteti Rrugor Shqiptar

Rr.Sami Frashëri Nr.33, Tiranë

Afati kohor për hapjen e propozimeve është:

Data, ora dhe adresa:

Data 12.12.2018, ora 11.00

Adresa Autoriteti Rrugor Shqiptar

Rr.Sami Frashëri Nr.33, Tiranë

Gjuha(-ët) për hartimin e propozimeve është (janë):

Shqip X Anglisht �

Tjetër ________________________

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit :

Autoriteti Kontraktor rendit propozimet sipas rezultateve teknike e financiare të kombinuara,

duke përdorur peshën e treguar në Dokumentat e Tenderit. Ofertuesi që arrin rezultatin më të

lartë të kombinuar teknik e financiar do të ftohet për negociata dhe për lidhjen e kontratës.

Jemi në pritje të propozimit tuaj.

Konceptoi: L. Mata

KRYETARI I KOMISIONIT TE VLERËSIMIT TË OFERTAVE

Albana Ahmeti


