
AUTORITETI RRUGOR SHQIPTAR 

DREJTORIA JURIDIKE DHE PËRPUTHSHMËRISË SË STANDARDEVE 

 

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

 

FORMULARI I NJOFTIMIT  TË FITUESIT 

 

10.12.2021 

 

Drejtuar:                                     “KLODIODA” & “ZENIT &CO” SHPK  

TIRANË Rruga "Myrteza Topi", Ndërtesa 18, Hyrja 7, Apartamenti 38 

 

Procedura e prokurimit/lotit: Shërbim Konsulence 

 

Numri i procedurës / referenca e Lotit: REF-06801-09-29-2021 

 

Përshkrimi i shkurtër i kontratës: Shërbim Konsulence, me objekt: “Supervizion Punimesh 

Ndërtim rruga Porto Romano Durrës, Loti 3 (vazhdimi)” me fond limit 10,076,094.86 Lekë 

(pa përfshirë vlerën e TVSH-së) 

 

Kohëzgjatja e kontratës/marrëveshjes kuadër ose afati për zbatimin e saj: 18 muaj 

 

Publikimet e mëparshme: Buletini i Njoftimeve Publike, Datë 04.10.2021, Nr.146 

 

 

* * * 

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

 

 "DRICONS" SHPK                                                                                                         L52013020H 

 “CIVIL CONS” SHPK                                                                                                 L81315015O 



 “GEOSAT GROUP” SHPK                                                                                        K21624005I 

 “INSTITUTI I KONSULENCËS NË NDËRTIM IKN”                                       K71828007J 

 “INFRACONSULT” SHPK                                                                                       L21512022F 

 “KLODIODA” & “ZENIT &CO” SHPK                             K51813002H & K61731002D 

 “SEED CONSULTING” & “HMK - CONSULTING” SHPK  

                                                                                                 L41824014Q &  L57129604Q 

 “STUDIO SERVICES " K - SA"”                                                                                     L71305518R 
                                 

 

 

* * * 

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

përkatëse të ofruara: 

 

1. "DRICONS" SHPK                                                                                                            L52013020H 

Vlera: 9.328.146,3 (nëntë milion e treqind e njëzet e tetë mijë e njëqind e dyzet e gjashtë presje tre) lekë 

pa TVSH 

Totali i pikëve të marra: 268.20 

 

2. “GEOSAT GROUP” SHPK                                                                                                    K21624005I 
Vlera: 5.938.500 (pesë milion e nëntëqind e tridhjetë e tetë mijë e pesëqind) lekë pa TVSH 

Totali i pikëve të marra: 0 

 

3. “INSTITUTI  I KONSULENCES NE NDERTIM IKN”                          K71828007J 

Vlera: 9.814.800 (nëntë milion e tetëqind e katërmbëdhjete mijë e tetëqind) lekë pa TVSH 

Totali i pikëve të marra: 267.60 

 

4. “INFRACONSULT” SHPK                                                                                   L21512022F 

Vlera: 9.570.000 (nëntë milion e pesëqind e shtatëdhjetë mijë) lekë pa TVSH 

Totali i pikëve të marra: 262.40 

 

5. “KLODIODA” & “ZENIT &CO” SHPK                             K51813002H & K61731002D 

Vlera: 9.433.333,33 (nëntë milion e katërqind e tridhjetë e tre mijë e treqind e tridhjetë e tre presje tridhjetë 

e tre) lekë pa TVSH 

Totali i pikëve të marra: 275.60 

 



6. “SEED CONSULTING” & “HMK - CONSULTING” SHPK  

                                                                                                          L41824014Q &  L57129604Q                                                                             

Vlera: 9.200.000 (nëntë milion e dyqind mijë) lekë pa TVSH 

Totali i pikëve të marra: 266.40 

 

Eshtë skualifikuar Operatori Ekonomik i mëposhtëm: 

“GEOSAT GROUP” SHPK                                                                                                     K21624005I                      

Vlera: 5.938.500 (pesë milion e nëntëqind e tridhjetë e tetë mijë e pesëqind) lekë pa TVSH 

Total i pikëve të mara: 0  

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme: 

Operatori Ekonomik “GEOSAT GROUP” SHPK   është skualifikuar, pasi oferta ekonomike e 

paraqitur nga ky operator është poshtë vlerës minimale të lejuar. Kjo, në kundërshtim me 

Vendimin Nr. 354, datë 11.05.2016 “Për miratimin e manualit të tarifave për shërbime në 

planifikim territori, projektim, mbikqyrje dhe kolaudim”, si dhe Rekomandimin  nr. 5585, datë 

25.07.2017 të Agjencisë së Prokurimit Publik. 

 

 

* * * 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë BOE “KLODIODA” & “ZENIT &CO” 

SHPK me adresë TIRANË Rruga "Myrteza Topi", Ndërtesa 18, Hyrja 7, Apartamenti 38, se oferta 

e paraqitur me vlerë totale prej 9.433.333,33 (nëntë milion e katërqind e tridhjetë e tre mijë e treqind e 

tridhjetë e tre presje tridhjetë e tre) lekë pa TVSH / totali i pikëve të marra 275.60 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:  B.Daci  

Miratoi:     M.Shkurti 

 

 
DREJTOR I PËRGJITHSHËM 

                                                                                                          Evis Berberi 

 


