
 

AUTORITETI RRUGOR SHQIPTAR 
DREJTORIA JURIDIKE DHE PËRPUTHSHMËRISË SË STANDARDEVE 

 

Nr._______ Prot.                    Tiranë, më ____.____. 2022 

 

FORMULARI I NJOFTIMIT  TË FITUESIT 

 

07.06.2022 

 

Drejtuar:   Operatorin Ekonomik “ZENIT&CO” SHPK  

TIRANE Rruga "Myrteza Topi", Nd.18, Ap.38 

 

Procedura e prokurimit/lotit: Shërbim Konsulence 

 

Numri i procedurës / referenca e Lotit: REF-24203-04-06-2022. 

 

Përshkrimi i shkurtër i kontratës: “Supervizion punimesh Përmirësimi i sinjalistikës horizontale, 

vertikale dhe pajisjeve të sigurisë rrugore në akset e Rajonit Verior, Loti 1”, me fondi limit: 

1.810.321,30 (një milion e tetëqind e dhjetë mijë e treqind e njëzet e një presje tridhjetë) Lekë pa TVSH. 

Kohëzgjatja e kontratës/marrëveshjes kuadër ose afati për zbatimin e saj: 26 javë. 

 

Publikimet e mëparshme: Buletini i Njoftimeve Publike, Date 11.04.2022, Nr 46 

* * * 

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

 

1.  BOE “HE & SK 11” & “HTS COMPANY”                                       L19006502B / M11619018P 

 

2. InfraKonsult                                                                                                                     L21512022F 

                   

3. INFRATECH                                                                                                                     K91628001D 

 



4. INSTITUTI  I KONSULENCES NE NDERTIM “IKN”                                              K71828007J 

 

5. TOWER                                                                                                                              L21717003H 

 

6. ZENIT&CO                                                                                                                        K61731002D  

* * * 

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

përkatëse të ofruara: 

 

1.  BOE “HE & SK 11” & “HTS COMPANY”                                       L19006502B / M11619018P 

Vlera: 1,716,488.5 (një milion e shtatëqind e gjashtëmbëdhjetë mijë e katërqind e tetëdhjetë e tetë 

presje pesë) Lekë pa TVSH 

Totali i pikëve të marra: 0 

 

2. INSTITUTI  I KONSULENCES NE NDERTIM “IKN”                                              K71828007J 

Vlera: 1,629,800 (një milion e gjashtëqind  e njëzet e nëntë mijë e tetëqind) Lekë pa TVSH 

Totali i pikëve të marra: 266.40 

 

3. InfraKonsult                                                                                                                     L21512022F 

Vlera: Oferta ekonomike nuk është hapur, pasi OE nuk ka arritur të marrë minimumin e pikëve të 

Propozimit Teknik  

Totali i pikëve të marra: 0 

 

4. INFRATECH                                                                                                                  K91628001D 

Vlera: Oferta ekonomike nuk është hapur, pasi OE është skualifikuar 

Totali i pikëve të marra: 0 

 

5. TOWER                                                                                                                           L21717003H  

Vlera: 1,630,000 (një milion e gjashtëqind  e tridhjetë mijë) Lekë pa TVSH 

Totali i pikëve të marra: 266.40 

 

6. ZENIT&CO                                                                                                                     K61731002D   

Vlera: 1,622,000 (një milion e gjashtëqind e njëzet e dy mijë) Lekë pa TVSH 

Totali i pikëve të marra: 276.00 

 

Lista e operatorëve ekonomikë të skualifikuar: 



 

1. Operatori Ekonomik INFRATECH SHPK me numër Nipti K91628001D skualifikohet, për 

arsye se nuk plotëson pikën 2.3.3 Kriteret e Veçanta, stafi teknik, pra, personeli kryesor i deklaruar 

i disponueshëm i angazhuar është i njëjtë në këtë procedurë dhe në atë të shpallur fitues rishtas 

në një kontratë  tjetër në AK. 

 

2. Operatori ekonomik “InfraKonsult” SHPK, me numër Nipti L21512022F skualifikohet se 

është vlerësuar me 69 (pikë) për mosplotësimin e Kriterit të Vlerësimit të Propozimit Teknik të 

përcaktuar në DST, konkretisht: 19-(ii) Metodologjia e Propozuar, ii/a. Përqasja teknike dhe 

metodologjia, ii/b Plani i punës dhe grafiku i dorëzimit të projektit, për arsye se nuk janë paraqitur 

këto dokumenta në sistem në fazën e dytë të propozimit teknik.   

 

 Bazuar në DST, pika 19 “Kriteret e Vlerësimit” ku thuhet se minimumi i pikëve të 

Propozimit Teknik, për të vazhduar me vlerësimin e propozimit ekonomik është 70 pikë, 

për këtë arsye, nuk vazhdohet me hapjen e ofertës ekonomike të operatorit 

“InfraKonsult” SHPK. 

 

 

3. BOE “HE & SK 11” SHPK & “HTS COMPANY” SHPK, me numër Nipti L19006502B / 

M11619018P skualifikohet, pasi bazuar në DST, pikën 22. “Korrigjimi i gabimeve arithmetike” 

citohet se  në çdo rast, Ofertat me gabime aritmetike refuzohen kur: 

- vlera absolute e të gjitha korrigjimeve është më shumë se 2% e vlerës së ofertës ekonomike të 

ofruar; 

Oferta finaciare e paraqitur nga ky BOE është 1,716,488.5 Lekë (pa TVSH), ndërsa pas verifikimit 

të veprimeve aritmetike nga KVO, rezulton se vlera e ofertës ekonomike është 1,816,488.5 Lekë 

(pa TVSH). Rezulton se vlera absolute e korrigjimit është më e madhe se 2%. 

 

* * * 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë ZENIT&CO me adresë: TIRANE Rruga 

"Myrteza Topi", Nd.18, Ap.38, se oferta e paraqitur me vlerë totale prej 1,622,000 (një milion e 

gjashtëqind e njëzet e dy mijë) Lekë pa TVSH  totali i pikëve të marra 276.00 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 


