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Vlera :            31.000.000 (tridhjete e nje milion ) 
6.  “SEED CONSULTING & ATELIER 4 “ L41824014Q / K31812012H 
Vlera :            30.416.000 (tridhjete milion e katerqind e gjashtembedhjete mije ) 
Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhtëm: 
 
1.“ GJEOKONSULT &CO”   K91810005U  
Vlera :            28.638.200 ( njezete e tete milion e gjashteqind e tridhjete e tete mije e dyqind) leke 
Perkatësisht për arsyet e mëposhtme: 
Bashkimi i operatoreve ekonomik “GJEOKONSULT & CO” eshte skualifikuar ,pasi oferta 
ekonomike e paraqitur nga ky bashkim operatoresh eshte poshte vleres minimale te lejuar. 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” , si dhe rekomandimin  

nr.5585 , date 25.07.2017 te Agjencise se Prokurimit Publik. 
 

* * * 
Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë   bashkimin e operatoreve ekonomik   
“SEED CONSULTING & ATELIER 4” L41824014Q / K31812012H dhe adrese Rr.  “Kosovareve”,  

ndertesa 35, hyrja 6, ap. 2, Tiranë, se oferta e paraqitur nga ana juaj dhe e vlerësuar me 93.58 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 16.11.2020 
 
Ankesa:   Nuk ka 
(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë _________________________ 
 
 

AUTORITETI RRUGOR SHQIPTAR 
 
Për: “KLODIODA” & A.L.T.E.A GEOSTUDIO 2000” 
Rruga “Barikadave”, nr.118, kati 3, Zyra nr.2,  Tiranë 
 
Procedura e prokurimit:    “Sherbim Konsulence” 
 
Numri i referencës së procedurës/lotit:   REF-70101-08-27-2020  
 
Përshkrim i shkurtër i kontratës:  

 Procedura e prokurimit me objektin, “Studim Projektim Rikualifikim i Unazes Lindore, per Lotet 

4,5,6”  me fond limit 28.871.817,56 Lekë (pa përfshirë vlerën e TVSH-së: REF-70101-08-27-2020, 
Afati i zbatimit te kontrates 12 muaj  
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Publikime të mëparshme): Buletini i Njoftimeve date 31.08.2020, [Nr.62] 
 

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

1. GJEOKONSULT &CO”   K91810005U 
2. ILLYRIAN CONSULTING ENGINEERS    K61814023M 
3. A & E ENGINEERING   K72113010E 
4. INFRAKONSULT    L21512022F 
5.  C.E.C Group     L11807013M 
6. “KLODIODA” & A.L.T.E.A GEOSTUDIO 2000” K51813002H / J62026003M 
7. SEED CONSULTING & ATELIER 4 L41824014Q / K31812012H 
8. “I RI” &“ARCHISPACE”&“SPHAERA” L71726018M / L42403012A / J81809003U 
9. “NET –GROUP” & “LLAZO”  L72023002P / K24218401K 

          
 

* * * 
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 :            25.638.180 ( njezete e pese milion e gjashteqind e tridhjete e tete mije e njeqind e 
tetedhjete) leke 
 
2.  “ILLYRIAN CONSULTING ENGINEERS”    K61814023M   
Vlera :            25.407.199.47 (njezete e pese milion e katerqind e shtate mije e njeqind e nentedhjete 
e nente presje dyzete e shtate) leke 
 
3.  “A & E ENGINEERING”   K72113010E 
Vlera :            28.580.000 (njezete e tete milion e peseqind e tetedhjete mije ) 
 
4.  “INFRAKONSULT    L21512022F 
Vlera :            27.100.000 (njezete e shtate milion e njeqind mije) 
5.  “C.E.C Group     L11807013M 
Vlera :            25.895.000 (njezete e pese milion e teteqind e nentedhjete e pese mije ) 
6.  KLODIODA” & A.L.T.E.A GEOSTUDIO 2000” K51813002H / J62026003M 
Vlera :            28.200.000 (njezete e tete milion e dyqind mije ) 
7.  “SEED CONSULTING & ATELIER 4 L41824014Q / K31812012H 
Vlera :            27.140.000 (njezete e shtate milion e njeqind e dyzete mije ) 
8.  “NET –GROUP” & “LLAZO”  L72023002P / K24218401K 
Vlera :            23.097.454.05 (njezete e tre milion e nentedhjete e shtate mije e katerqind e 
pesedhjete e kater presje zero pese ) 
 
Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhtëm: 
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1.“NET –GROUP” & “LLAZO”  L72023002P / K24218401K 
Vlera :            23.097.454.05 (njezete e tre milion e nentedhjete e shtate mije e katerqind e 
pesedhjete e kater presje zero pese ) 
Perkatësisht për arsyet e mëposhtme: 
Bashkimi i operatoreve ekonomik “NET –GROUP” & “LLAZO eshte skualifikuar ,pasi oferta 
ekonomike e paraqitur nga ky bashkim operatoresh eshte poshte vleres minimale te lejuar. 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” , si dhe rekomandimin  

nr.5585 , date 25.07.2017 te Agjencise se Prokurimit Publik. 
 
 
 

* * * 
Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë   bashkimin e operatoreve ekonomik   
“KLODIODA” & A.L.T.E.A GEOSTUDIO 2000” K51813002H / J62026003M dhe adrese Rruga 
“Barikadave”, nr.118, kati 3, Zyra nr.2,  Tiranë, se oferta e paraqitur nga ana juaj dhe e vlerësuar me 
92.42 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 12.11.2020 
 
Ankesa:   Nuk ka 
(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë _________________________ 
 
 

SH.A. UJËSJELLËS KANALIZIME TIRANË 
 

Për: “Civil Cons ” sh.p.k 
Adresa: Tiranë, Njësia Bashkiake nr. 9,  Rruga Don Bosko, Pallati 10 (Shekulli), Hyrja A, Ap 66, 
Zyra 1. 
Procedura e prokurimit: “Studimi e Projektimi i Rikostruksionit të Nyjes Hidrike Bovillë“ Sherbim 
Konsulence 
Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-72579-09-22-2020 
Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Studimi e Projektimi i Rikostruksionit të Nyjes Hidrike Bovillë“ 

me fond limit 4,453,462 (katër milion e katërqind e pesëdhjetë e tre mijë e katërqind e gjashtëdhjetë 
e dy) lekë pa tvsh. 
Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri] 
Lista e operatorëve ekonomikë të kualifikuar në përfundim të fazës së parë të procedurës së 
sipërcituar: 
 


