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AUTORITETI  RRUGOR  SHQIPTAR 

DREJTORIA JURIDIKE DHE PËRPUTHSHMËRISË SË STANDARDEVE                           

SEKTORI I PROKURIMEVE 

 

 

      Nr.__________ Prot.                                         Tiranë më _____._____.2022 

 

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT 5 

(PAS PROCESIT TË ANKIMIT) 

05.12.2022 

 

Operatorit Ekonomik “GR ALBANIA” SHPK  

Tirane Rruga Sami Frasheri, Ndertesa Nr. 19, Hyrja Nr. 8, Kodi Postar 1019 

 

Procedura e prokurimit/lotit: Shërbim Konsulence 

Numri i procedurës / referenca e Lotit: REF-43044-09-22-2022 

Përshkrimi i shkurtër i kontratës: “Supervizion punimesh Sistemimi dhe rivitalizimi i 

skarpatave në Plani i Bardhë”, me fond limit: 8,888,210.03 (tetë milion e tetëqind e 

tetëdhjetë e tetë mijë e dyqind e dhjetë presje zero tre) Lekë pa TVSH 

Kohëzgjatja e kontratës/marrëveshjes kuadër ose afati për zbatimin e saj: 12 muaj. 

Publikimet e mëparshme: Buletini i Njoftimeve Publike, Datë 26 Shtator 2022, Nr. 131 

 

* * * 

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

sipërcituar: 

 

1.  “ARENA MK”  SHPK                                                                                   L67619801Q                       

2. “GR ALBANIA” SHPK                                                                                  L01509004N                                         

3. “ILLYRIAN CONSULTING ENGINEERS” SHPK & “ALBEGIS&CO” SHPK 

                                                                                                      K61814023M / K51518007R 

4. “MCE” SHPK                                                                                                   L72203065K                    

5. TOWER                                                                                                             L21717003H                
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* * * 

 

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

me vlerat përkatëse të ofruara: 

 

1.  “ARENA MK”  SHPK                                                                                      L67619801Q                      

Vlera: 8,200,000 (tetë milion e dyqind mijë) Lekë pa TVSH 

Totali i pikëve të marra: 255,00 

 

2. “GR ALBANIA” SHPK                                                                                      L01509004N                   

Vlera: 8,204,000 (tetë milion e dyqind e katër mijë) Lekë pa TVSH 

Totali i pikëve të marra: 267,00 

 

3. “ILLYRIAN CONSULTING ENGINEERS” SHPK & “ALBEGIS&CO” SHPK 

                                                                                                         K61814023M / K51518007R 

Vlera: 8,280,000 (tetë milion e dyqind e tetëdhjetë mijë) Lekë pa TVSH 

Totali i pikëve të marra: 259,20 

 

4. “MCE” SHPK                                                                                                     L72203065K                           

Vlera: 7,968,000 (shtatë milion e nëntëqind e gjashtëdhjetë e tetë mijë) Lekë pa TVSH 

Totali i pikëve të marra: 254,40 

 

5. TOWER                                                                                                               L21717003H         

Vlera: 6,750,266.58 (gjashtë milion e shtatëqind e pesëdhjetë mijë e dyqind e gjashtëdhjetë 

e gjashtë presje pesëdhjetë e tetë) Lekë pa TVSH 

Totali i pikëve të marra: 199,20 

 

 

Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhtëm: 

 

1. Operatori Ekonomik TOWER  me numër Nipti L21717003H skualifikohet, për arsye se 

oferta e paraqitur është nën vlerën minimale të lejuar, kjo, në përputhje me VKM nr. 354,datë 

11.05.2016 “Për miratimin e manualit të tarifave për shërbime në planifikimin të territorit, 

projektim, mbikeqyrje dhe kolaudim”, si dhe në mbështetje të Udhëzimit  të Agjencisë së 

Prokurimit Publik nr.5585 prot datë 25.07.2017 “Rekomandim mbi mënyren e përcaktimit të 

tarifave minimale të specifikuara në Vendimin e Këshillit të Ministrave nr. 354, datë 

11.05.2016 “Për miratimin e manualit të tarifave për shërbime në planifikimin e territorit, 

projektim, mbikeqyrje dhe kolaudim”. 

 

* * * 
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Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë “GR ALBANIA” SHPK                                   

me adresë: Tirane Rruga Sami Frasheri, Ndertesa Nr. 19, Hyrja Nr. 8, Kodi Postar 1019, se 

oferta e paraqitur me vlerë totale prej 8,204,000 (tetë milion e dyqind e katër mijë) Lekë pa 

TVSH totali i pikëve të marra 267,00 është identifikuar si oferta e suksesshme.  

 

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë [Autoritetit Rrugor Shqiptar, adresa: rruga 

Sami Frashëri Nr.33, Tiranë. E-mail:info@arrsh.gov.al. Tel: 042234487] sigurimin e 

kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 5 (pesë) ditëve nga dita e 

marrjes/publikimit të këtij njoftimi.  

 

Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose nuk dorëzon sigurimin e kontratës brenda afatit 

përfundimtar tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do të konfiskohet sigurimi i ofertës suaj) 

dhe kontrata do t’i akordohet ofertuesit vijues në klasifikimin përfundimtar, oferta e të cilit 

është dorëzuar me një vlerë të përgjithshme prej 8,280,000 (tetë milion e dyqind e tetëdhjetë 

mijë) Lekë pa TVSH / totali i pikëve të marra [259,20], siç parashikohet në nenin 83 të Ligjit 

nr. 162/2020 “Për prokurimin publik”.  

 

 

Ankesat:  (vendimi përfundimtar për trajtimin e ankesës/ave nr. datë) Nuk ka 

 
 

procedurën 

DREJTOR I PËRGJITHSHËM 

 

Evis Berberi 


