
 

 

AUTORITETI RRUGOR SHQIPTAR 
DREJTORIA JURIDIKE DHE PËRPUTHSHMËRISË SË STANDARDEVE 

 

Nr._______ Prot.                    Tiranë, më ____.____. 2021 

 

FORMULARI I NJOFTIMIT  TË FITUESIT 

 

09.11.2021 

 

Drejtuar:                          “TRANSPORT HIGHWAY CONSULTING”&“TAULANT”  

Komuna e Parisit, Rruga "Osman Myderizi", pallati"Shkreli", Tirane 

 

 

Procedura e prokurimit/lotit: Shërbim Konsulence 

 

Numri i procedurës / referenca e Lotit: REF-03680-08-24-2021 

 

Përshkrimi i shkurtër i kontratës: “Supervizion Punimesh Ndërtimi i segmentit rrugor Sheshi Shqiponja –   

Bulevardi i Ri, Loti 2”, me fondi limit: 17,454,145.20 (shtatëmbëdhjetë milion e katërqind e pesëdhjetë 

e katër mijë e njëqind e dyzet e pesë presje njëzet) lekë pa TVSH. 

 

Kohëzgjatja e kontratës/marrëveshjes kuadër ose afati për zbatimin e saj: 24 muaj 

 

Publikimet e mëparshme: Buletini i Njoftimeve Publike, Date 30.08.2021, Nr.130 

 

* * * 

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

 

1. “A & E ENGINEERING”                                                                                                   K72113010E 

 



2. “Consulting & Manangement Albania” & “Archispace”                     K82206013U & L42403012A                                                                        

                         

3. “Dricons” & “Tower”                                                                               L52013020H & L21717003H 

 

4. “Insituti Konsulences ne Ndertim”                                                                                    K71828007J 

 

5. “Transport Highway Consulting”&“Taulant”                                       K51428048I & K61617040L 

 

6. “SEED CONSULTING & HMK”                                                           L41824014Q & L57129604Q 

 

7. “Net Group”& “Arabel Studio”                                                                L72023002P & L51812001S 

                                 

 

* * * 

Njoftojmë se, kanë qenë pjesëmarrës në fazat e tjera të procedurës së sipërcituar këta ofertues me vlerat 

përkatëse të ofruara: 

 

1. “A & E ENGINEERING”                                                                                                   K72113010E 

Vlera: 17.400.000 (shtatembedhjete milion e katerqind mije) leke pa TVSH 

Totali i pikëve të marra: 263.40 

 

2. “Consulting & Manangement Albania” & “Archispace”                     K82206013U & L42403012A     

Vlera: 17.403.000 (shtatembedhjete milion e katerqind e tre mije) leke pa TVSH 

Totali i pikëve të marra: 256.20 

 

3. “Net Group”& “Arabel Studio”                                                                L72023002P & L51812001S 

Vlera: 15.950.920 (pesembedhjete milion e nenteqind e pesedhjete nije e nenteqind e njezet) leke pa 

TVSH 

Totali i pikëve të marra: 269.80 

 

4. “SEED CONSULTING & HMK”                                                           L41824014Q & L57129604Q 

Vlera: 16.160.000 (gjashtembedhjete milion e njeqind e gjashtedhjete mije) leke pa TVSH 

Totali i pikëve të marra: 265.20 

 

5. “Transport Highway Consulting”&“Taulant”                                       K51428048I & K61617040L 

Vlera: 15.794.000 (pesembedhjete milion e shtateqind e nentedhjete e kater mije) leke pa TVSH 

Totali i pikëve të marra: 278.40 

 

* * * 



Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë “Transport Highway 

Consulting”&“Taulant” me adrese TIRANE Komuna e Parisit, Rruga "Osman Myderizi", pallati 

"Shkreli", Tirane., se oferta e paraqitur me vlerë totale prej 15.794.000 (pesembedhjete milion e shtateqind 

e nentedhjete e kater mije) leke pa TVSH] / totali i pikëve të marra 278.40 është identifikuar si Oferta e 

suksesshme.  

 

Me marrjen/publikimin e këtij njoftimi, fillojnë afatet e ankimit sipas përcaktimeve në nenin 110 të Ligjit 

Nr. 162/2020, datë 23.12.2020, “Për Prokurimin Publik´. 

 

Konceptoi: J.Avdolli  

Miratoi: M.Shkurti 

 

 
DREJTOR I PËRGJITHSHËM 

                                                                                                          Evis Berberi 

 

 

 


