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1. "NOVATECH STUDIO" sh.p.k, NIPT L01717030C. 

 

Përkatësisht për arsyet e mëposhtëme: 

 

Operatori ekonomik NOVATECH STUDIO sh.p.k, nuk arrin të vlerësohet me pikët minimale në 

propozimin teknik, për të kaluar në fazën e vlerësimit ekonomik, bazuar në nenin 37, pika 4/ë e 

V.K.M. nr.914 datë 29.12.2014 “Per miratimin e rregullave të prokurimit publik”, e ndryshuar. 

 

* * * 

 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë:  

Operatorin ekonomik “IMES-D” sh.p.k, me NIPT K82430006C, dhe adresë Njësia Bashkiake Nr.9, 

Rruga "Don Mark Dushi", Ndërtesë private Nr.9, Tiranë, se oferta e paraqitur nga ana juaj  me një 

vlerë të përgjithshme prej 2,680,400 (Dy milion e gjashtëqind e tetëdhjetë mijë e katërqind) lek pa 

TVSH dhe e vlerësuar me  88.96 pikë, është identifikuar si oferta e suksesshme. 

 

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë KESH sh.a, Rr.Viktor Eftimiu, Blloku Vasil Shanto, 

Tiranë, sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 30 ditëve 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 26/11/2018. 

Ankesa: Jo 

 

 

AUTORITETI RRUGOR SHQIPTAR 
FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT 

 

Për:      “Infratech shpk & Arkimade shpk” 

Infratech shpk  Rr. Him Kolli, ZK 8390  Tiranë  

Arkimade shpk Rr. Him Kolli, Nd.24 Hyrja 9, Ap.14, Tiranë 

 

Procedura e prokurimit: Shërbim konsulence  

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-87702-09-28-2018 

 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: Objekti i prokurimit është “Supervizion punimesh, rehabilitim i 

segmentit rrugor mbikalimi i ‘Pallatit me shigjeta’- Rrethrrotullimi ‘Shqiponja’, loti 3”.  

Fondi limit: 8,373,499 lekë, pa TVSH. Kohëzgjatja e kontratës: 24 muaj.  

 

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike Nr.40, Datë 08.10.2018.  

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

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

vlerat përkatëse të ofruara: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhtëm: 

Nuk ka operatorë të skualifikuar. 

 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë “Infratech shpk & Arkimade shpk” me 

Nipte përkatëse K91628001D dhe L01906030A dhe adresa përkatëse “Rr. Him Kolli, ZK 8390 

Tiranë” dhe “Rr. Him Kolli, Nd.24, Hyrja 9, Ap.14, Tiranë” se oferta e paraqitur nga ana juaj dhe e 

vlerësuar me 86.65 pikë, është identifikuar si oferta e suksesshme. 

 

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Autoritetit Rrugor Shqiptar, Rr.Sami Frashëri nr.33, 

Tiranë (Kati i IV, Sektori i Prokurimeve) 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 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: 27.11.2018 

Ankesa: Nuk ka.  

 

 

 

Nr.  Operatori ekonomik NIPT 

1 Illyrian Consulting Engineers shpk  &  

B-Vaal Engineering shpk 

K61814023M 

L72023002P 

2 Taulant Shpk K61617040L 

3 A&E Engineering Shpk K72113010E 

4 C.E.C Group SHPK L11807013M 

5 Infratech  shpk   &  

Arkimade shpk 

K91628001D 

L01906030A 

Nr.  Operatori ekonomik Nr. NIPT Vlera pa 

TVSH 

Vlera me fjalë 

1 Illyrian Consulting 

Engineers shpk  &  

B-Vaal Engineering shpk 

K61814023M 

 

L72023002P 

7, 470, 000 (Shtatë milion e 

katërqind e 

shtatëdhjetë mijë)  

2 Infratech  shpk   &  

Arkimade shpk 

K91628001D 

L01906030A 

8, 010, 000 (Tetë milion e dhjetë 

mijë)  

3 A&E Engineering Shpk K72113010E 8, 275, 000 (Tetë milion e dyqind e 

shtatëdhjetë e pesë 

mijë) 
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