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NJOFTIME FITUESI 
 

 

 

AUTORITETI  RRUGOR  SHQIPTAR 
FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT 

 

Për:                      “GJEOKONSULT & CO” 

Adresa: Kashar, Kthesa e Kamzës, Pallati Mëhillaj, Kati IV , Tirane 

 

Procedura e prokurimit:    “Sherbim Konsulence” 

 

Numri i referencës së procedurës/lotit:   REF-23485-05-23-2019 

 

Përshkrim i shkurtër i kontratës:  

 Procedura e prokurimit me objektin, “Supervizion Punimesh, Rehabilitim i segmentit rrugor 

mbikalimi pallati me shigjeta - rrethrrotullimi Shqiponja Loti 2”, me fondin limit 10.700.000 lekë 

(pa përfshirë vlerën e TVSH-së), financuar nga Buxheti i Shtetit dhe nr. Reference REF-

23485-05-23-2019, .  Afati i zbatimit te kontrates 24 muaj  

  

Publikime të mëparshme): Buletini i Njoftimeve 27.05.2019, [Nr.21] 

 

* * * 

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

sipërcituar: 

 “A & E ENGINEERING”    K72113010E/  

 “GJEOKONSULT & CO”   K91810005U 

 “Instituti i Konsulencës në Ndërtim  & Geosat Group”   K71828007J/ K21624005I 

 “INFRA – PLAN” & “PNI- 2001”    K62225011F/ K51519042K 

 “NORD – COMAT”    L08501501Q 

 

 “TAULANT ”      K61617040L 

 

 “KLODIODA ”    K51813002H 

   

* * * 

 

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 :            10.000.000 ( dhjete milion) leke 
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2.  “GJEOKONSULT & CO”    K91810005U 

Vlera :          10.691.597.64  (dhjete milion e gjashteqind e nentedhjete e nje mije e peseqind e 

nentedhjete e shtate presje gjashtedhjete e kater) leke 

 

3.  “Instituti i Konsulences ne Ndertim” & “Geosat Group”    K71828007J/ K21624005I  

Vlera :            6.206.400  (gjashte milion e dyqind e gjashte mije e katerqind ) leke 

 

4.  “INFRA – PLAN” & “PNI- 2001”    K62225011F/ K51519042K 

Vlera :            10.691.616  (dhjete milion e gjashteqind e nentedhjete e nje mije e gjashteqind e 

gjashtembedhjete) leke 

 

5.        “NORD – COMAT”    L08501501Q 

 

 Vlera :            9.508.000  (nente milion  e peseqind e tete mije) leke 

6.     “TAULANT ”      K61617040L 

Vlera : 10.691.597.64  (dhjete milion e gjashteqind e nentedhjete e nje mije e peseqind e 

nentedhjete e shtate presje gjashtedhjete e kater) leke 

 

7. “KLODIODA ”    K51813002H 

Vlera :            8.900.000 (tete milion e nenteqind mije) leke 

 

Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhtëm: 

 

1.   “NORD – COMAT”    L08501501Q 

2.   “KLODIODA ”    K51813002H 

3.     “INFRA – PLAN” & “PNI- 2001”    K62225011F/ K51519042K 

4. “Instituti i Konsulences ne Ndertim” & “Geosat Group”   K71828007J/ K21624005I 
 

Perkatësisht për arsyet e mëposhtme: 

1. Operatori Ekonomik ”Nord – Comat”  ka paraqitur oferten ekonomike te perllogaritur per kohen 

e sherbimit 12 muaj  (ps. Drejtuesi i projektit,  njesia / Staf – muaj / sasia 100 %/ çmimi 200,000.00 

leke x 12 muaj/vlera 2.400.000 leke)  ne kete menyre eshte llogariture per te gjithe zerat e 

preventivit. Nese llogaritjet do te ishin bere  per 24 muaj sipas kohes se sherbimit te kerkuar  ne 

seksionin 2, piken 2.9 e Dokumentave standarte te tenderit vlera do te jete 4,800,000 leke , po 

keshtu per te gjitha zerat e tjere. 

 Komisioni i Vleresimit te Ofertave refuzon oferten e paraqitur nga Nord – Comat pasi  ka gabim ne  

kohezgjatjen e kontrates  dhe nga korigjimet e bera rezulton gabimi  me vlere absolute me e madh 

se 2 % . Gjithashtu nese llogaritet per 24 muaj vlera ne total kalon fondin limit. 

 

2.Operatori ekonomik ”Klodioda” nuk ka paraqitur kohen e sherbimit te statfit konform kohes se 

kerkuar ne preventivin bashkelidhur Termave te References.  Keshtu qe dhe oferta e paraqitur ne 

vlere nuk eshte e sakte. Komisioni i Vleresimit te ofertave refuzon oferten ekonomike te operatorit 

ekonomik ”Klodioda” 

3. Komisioni i Vleresimit te Ofertave refuzon oferten ekonomike te bashkimit te operatoreve 

ekonomik “INFRA – PLAN” & “PNI- 2001”, pasi  nuk ka paraqitur preventiv e detajuar te 

mbikqyrjes se punimeve, sipas formatit tepreventivit kerkuar ne Termave te References., 
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4. Bashkimi i operatoreve ekonomik  “Instituti i Konsulences ne Ndertim” & “Geosat Group”   

eshte skualifikuar sipas vendimit 93/2020, date 04.03.2020 te Komisionit prokurimit Publik. 

 

 

* * * 

 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë  operatorin  “GJEOKONSULT & CO”  

me NIPT: K91810005U dhe adrese Kashar, Kthesa e Kamzës, Pallati Mëhillaj, Kati IV , Tirane, 

se oferta e paraqitur nga ana juaj dhe e vlerësuar me 94.70 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 01.11.2019 

Ankesa:   Po 

(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë 14.11.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


