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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 

08.09.2022 

 

Për Operatorin Ekonomik:                   “S&L STUDIO” 

Tiranë Njësia bashkiake nr 9, Rruga e Barikadave, pallati 26, kati 7, hyrja 5 

 

Procedura e prokurimit/lotit: Shërbim Konsulence 

 

Numri i procedurës / referenca e Lotit: REF-34025-06-23-2022 

 

Përshkrimi i shkurtër i kontratës: “Supervizion Punimesh Rehabilitim i segmentit rrugor Fier - 

Vlorë (rruga e vjetër)”,  me fond limit 8,157,656.50 Lekë (pa përfshirë vlerën e TVSH-së) 

 

Kohëzgjatja e kontratës/marrëveshjes kuadër ose afati për zbatimin e saj: 8 muaj. 

 

Publikimet e mëparshme: Buletini i Njoftimeve Publike, Date 04.07.2022, Nr 90 

 

* * * 

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

sipërcituar: 

1.  "C.E.C. GROUP"                                                                                                 L11807013M 

2. “INFRAKONSULT”                                                                                                 L21512022F 

3. “S&L STUDIO”                                                                                                     L61606040D 
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4. “INFRATECH”                                                                                                     K91628001D 

 

* * * 

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

vlerat përkatëse të ofruara: 

1.  "C.E.C. GROUP"                                                                                                 L11807013M 

Vlera: 7,591,000.00 (shtatë milion e pesëqind e nëntëdhjetë e një mijë) lekë pa TVSH 

Totali i pikëve të marra: 263.40 

 

2. “INFRAKONSULT”                                                                                                 L21512022F 

Vlera: 7,510,000.00 (shtatë milion e pesëqind e dhjetë mijë) lekë pa TVSH 

Totali i pikëve të marra: 261.60 

 

3. “S&L STUDIO”                                                                                                     L61606040D 

Vlera: 7,995,000.00 (shtatë milion e nëntëqind e nëntëdhjetë e pesë mijë) lekë pa TVSH 

Totali i pikëve të marra: 267.60 

 

4. “INFRATECH”                                                                                                     K91628001D 

Vlera: 7,551,000.00 (shtatë milion e pesëqind e pesëdhjetë e një mijë) lekë pa TVSH 

Totali i pikëve të marra: 261.00 

 

* * * 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë “S&L STUDIO” me adrese: Tiranë 

Njësia bashkiake nr 9, Rruga e Barikadave, pallati 26, kati 7, hyrja 5, se oferta e paraqitur me 

vlerë totale prej  7,995,000.00 (shtatë milion e nëntëqind e nëntëdhjetë e pesë mijë) lekë pa TVSH 

totali i pikëve të marra 267.60 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: E. Agalliu 

Pranoi:     B. Daci 

Miratoi:  M. Shkurti                                                                                                                   

    DREJTOR I PËRGJITHSHËM 

                                                                                                           

                                                                                                     Evis Berberi 


