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17 
“INSTITUTI DEKLIADA - ALB" sh.p. k, & 
“STUDIO-REBUS” sh.p.k. 

    4,470,003.00  77 

18 
BOE “6D – PLAN” sh.p.k.& “Lorenco&CO” 

sh.p.k 
    4,470,003.00  67 

19 “Atelier 4” sh.p.k. NUIS K31812012H     4,098,000.00  62 

20 
“INFRATECH" sh.p.k, NUIS K91628001D & 
“AGI KONS” sh.p.k. NUIS K21622001M & 

“ARKIMADE" sh.p.k.  NUIS L01906030A 
    3,631,178.00  

Oferta kohore mbi 
afatin kohor te 
parashikuar në 

Ftesën për Ofertë 

21 
AVE CONSULTING” sh.p.k.& “Sferastudio” 

sh.p.k.  & “Land & CO” sh.p.k  
    3,335,299.00  

Oferta ekonomike 
është nën vlerën 

minimale të 
parashikuar 

 
Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhtëm.  
Përkatësisht për arsyet e mëposhtme: 
1. BOE “INFRATECH" sh.p.k, NUIS K91628001D & “AGI KONS” sh.p.k. NUIS K21622001M & 

“ARKIMADE" sh.p.k.  NUIS L01906030A, skualifikohet, oferta kohore mbi afatin kohor te 

parashikuar në Ftesën për Ofertë në shkronjën A kap. IV “oferta kohore. 
2. BOE “AVE CONSULTING” sh.p.k.& “Sferastudio” sh.p.k.  & “Land & CO” sh.p.k, skulifikohet 

për arsye se oferta është nën vlerën minimale të parashikuar nga autoriteti përgjegjës bazuar në nenin 
7 pika1 VKM nr. 354/2016 “Për miratimin e manualit të tarifave për shërbime në planifikim territori, 
projektim, mbikëqyrje dhe kolaudim. 

* * * 
Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë, Bashkimi i Operatorëve Ekonomikë: 
“NET-GROUP" sh.p. k, NUIS L72023002P, me adresë: Lagjja Paskuqan 1, rruga “Demokracia”, 

ndërtesa nr.1, pranë Ahmati Petrol, Tiranë & “GERARD - A” sh.p.k. NUIS L12407005L, me adresë: 

Rruga "Ded Gjo Luli", Tiranë., se oferta e paraqitur nga ana juaj në vlerën 3,631,178.00 lekë pa tvsh 
dhe e vlerësuar me 98 pikë, është identifikuar si oferta e suksesshme. 
 
Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Fondi Shqiptar i Zhvillimit, Rr. “Sami Frashëri”, nr. 10, 

Tirana, Albania, Phone: 00355 42 235 597/8 (int. 151), Fax: 00355 42 234 885, sigurimin e kontratës 
15%, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 5 ditëve nga dita e marrjes të këtij njoftimi.  
Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do të konfiskohet 
sigurimi i ofertës suaj dhe kontrata do t’i akordohet ofertuesit vijues në klasifikim. 

 
AUTORITETI  RRUGOR  SHQIPTAR 

 
Për: “G.P.G COMPANY” & ”NG STRUCTURES” 

Fier Lushnje LUSHNJE Lagjja 18 Tetori, godine 1 kateshe, tek nyja e prodhimit Asfalto-Betonit, 
prane Rotondos se Plukut. 

 
 

Procedura e prokurimit:  (Procedurë e Kufizuar, (ne kuader te rindertimit)  marveshje Kuader,  
Numri i referencës së procedurës/lotit:     REF- 67335-07-29-2020 
Përshkrim i shkurtër i kontratës: Rindertim i Ures se Tapizes”, 
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Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike nr. 48 të datës  30 Korrik 
2020] 
Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  X oferta ekonomikisht më e favorshme çmimi më i ulët  
 
Lista e operatorëve ekonomikë të kualifikuar në përfundim të fazës së parë të procedurës së 
sipërcituar: 
1.          “A.N.K”      J92408001N 
 
2. “G.P.G    Company”  & ”NG STRUCTURES”  J64324443V /  L79326502O 
 
3.  “AGBES CONSTRUKSION”   K32807432W 
 
Njoftojmë se, kanë qenë pjesëmarrës në fazen tjetër të procedurës së sipërcituar këta ofertues me 
vlerat përkatëse të ofruara: 
1.          A.N.K      J92408001N 
  
 Vlera                   151.336.561 (njeqind e pesedhjete e nje milion e treqind e tridhjete e gjashte mije 
e peseqind e gjashtedhjete e nje) Leke 
  
2. G.P.G    Company   & ”NG STRUCTURES”    J64324443V /L79326502O 
    Vlera                  150.379.124,50   (njeqind e pesedhjete milion e treqind e shtatedhjete e nete mije 
e njeqind e njezete e kate presje pesedhjete) leke 
 
3.  AGBES CONSTRUKSION   K32807432W 
Vlera                       151.531.179,50 (njeqind e pesedhjete e nje milion e peseqind e tridhjete e nje 
mije e njeqind e shtatedhjete e nete presje pesedhjete)Leke 
 
Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhtëm: Nuk ka te skualifikuar. 

 
* * * 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë bashkimin e operatoreve ekonomike 
“G.P.G. Company & NG Structures, Nipti J64324443V /  L79326502O  dhe adresa Fier Lushnje 
LUSHNJE Lagjja 18 Tetori, godine 1 kateshe, tek nyja e prodhimit Asfalto-Betonit, prane Rotondos 
se Plukut.  se oferta e paraqitur nga ana juaj dhe e vlerësuar me 100 pikë, 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, do të konfiskohet 
sigurimi i ofertës suaj (nëse është kërkuar) dhe kontrata do t’i akordohet ofertuesit vijues në 

klasifikimin përfundimtar, oferta e të cilit është dorëzuar me një vlerë të përgjithshme prej 
[151.336.561 (njeqind e pesedhjete e nje milion e treqind e tridhjete e gjashte mije e peseqind e 
gjashtedhjete e nje)]Leke. 
 
Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 08.09.2020 
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Ankesa: ka ose jo_(nuk ka ankesa) 

 


