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Shtojca 14 

 

FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORËVE EKONOMIKË TË SUKSESSHËM NË 

MARRËVESHJEN KUADËR  

 

 [Data 27/07/2022] 

 

Për: BOE “ERALD-G” shpk NUIS K36306784K, me adrese Herbel, Komuna Maqellarë , 

ndërtesa 2 kat, kati i parë & “TRANSPORT HIGHWAY CONSULTING” shpk., NUIS 

K51428048I me adresë Komuna Parisit, rruga “Osman Myderizi”,Pallati “Shkreli , 

Tiranë. 

 

 

Procedura e prokurimit: “Procedurë e hapur mbi kufirin e lartë monetar” Marrëveshje kuadër me disa 

operatorë ekonomikë, ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara 

 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: Loti 7: :“Shërbimi i mbikëqyrjes së punimeve për “ Ndërhyrje për 

rehabilitimin e shtresave rrugore,rëshqitjeve dhe mbrojtjes së skarpatave”. 

 

Numri i referencës së procedurës/lotit:  REF-32754-06-13-2022 

 

Fondi limit:  15,216,667 (pesëmbëdhjetë milion e dyqind e gjashtëmbëdhjetë mijë e gjashtëqind e 

gjashtëdhjetë e shtatë) lekë pa TVSH. 

 

Kohëzgjatja e kontratës 24 muaj. 

 

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri] - Jo 

 

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  

oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në kosto X 

 

* * * 

Me anë të këtij Njoftimi ju informojmë se, në këtë procedurë kanë marrë pjesë Ofertuesit e mëposhtëm 

me këto vlera përkatëse të ofruara si dhe vleresuar me pike si me poshte: 

 

1-BOE “ERALD-G” shpk NUIS K36306784K& “TRANSPORT HIGHWAY CONSULTING” shpk., 

NUIS K51428048I vlera 13 404 167 (trembëdhjetë milion e katërqind e katër mijë e njëqind e 

gjashtëdhjetë e shtatë) lekë pa tvsh  

Totali i pikëve të marra 102.60 
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2- BOE “ARKIMADE” shpk NUIS L01906030A & “SPHAERA” shpk NUIS J81809003U vlera 13 404 

167 (trembëdhjetë milion e katërqind e katër mijë e njëqind e gjashtëdhjetë e shtatë) lekë pa tvsh 

Totali i pikëve të marra 100.80 

 

3- OE “InfraKonsult” shpk., NUIS L21512022F vlera 13 404 167 (trembëdhjetë milion e katërqind e 

katër mijë e njëqind e gjashtëdhjetë e shtatë) lekë pa tvsh 

Totali i pikëve të marra 100.50 

 

4- BOE “47 EK 79 & ILIRIADA P.K.S” shpk NUIS K82422001O & “STUDIO-REBUS” shpk  NUIS 

K82409008F vlera 13 404 167 (trembëdhjetë milion e katërqind e katër mijë e njëqind e gjashtëdhjetë e 

shtatë) lekë pa tvsh 

Totali i pikëve të marra 100.50 

 

5- OE “ZENIT&CO sh.p.k.,NUIS K61731002D, vlera  13 404 167 (trembëdhjetë milion e katërqind e 

katër mijë e njëqind e gjashtëdhjetë e shtatë) lekë pa tvsh 

Totali i pikëve të marra 100.50 

 

6- - BOE “HYDRO-ENG CONSULTING” shpk., NUIS M11417503F “ & INVICTUS” sh.p.k, NUIS 

L12213005M. & P.C.S.COMPANY shpk NUIS  K91527021J,  vlera  13 404 167 (trembëdhjetë milion e 

katërqind e katër mijë e njëqind e gjashtëdhjetë e shtatë) lekë pa tvsh 

Totali i pikëve të marra 99.90 

7- OE “C.E.C GROUP sh.p.k., NUIS L11807013M vlera 13 404 167 (trembëdhjetë milion e katërqind e 

katër mijë e njëqind e gjashtëdhjetë e shtatë) lekë pa tvsh 

Totali i pikëve të marra 99.90 

8- OE “INFRATECH” sh.p.k, NUIS K91628001D vlera 13 404 167 (trembëdhjetë milion e katërqind e 

katër mijë e njëqind e gjashtëdhjetë e shtatë) lekë pa tvsh 

Totali i pikëve të marra 99.60 

 

9- OE "TOWER" sh.p.k , NUIS  L21717003H vlera 13 404 167 (trembëdhjetë milion e katërqind e katër 

mijë e njëqind e gjashtëdhjetë e shtatë) lekë pa tvsh 

Totali i pikëve të marra 99.60 

10-OE “CIVIL CONS” shpk NUIS L81315015O vlera 13 404 167 (trembëdhjetë milion e katërqind e 

katër mijë e njëqind e gjashtëdhjetë e shtatë) lekë pa tvsh 

Totali i pikëve të marra 99.60 

 

11- BOE: “STATENG” sh.p.k NIPT: L98819501J & “HE & SK 11” sh.p.k NIPT: L19008502B vlera 13 

404 167 (trembëdhjetë milion e katërqind e katër mijë e njëqind e gjashtëdhjetë e shtatë) lekë pa tvsh 

Totali i pikëve të marra 99.60 

 

12- OE “TAULANT” sh.p.k. NUIS J66926804L vlera 13 404 167 (trembëdhjetë milion e katërqind e 

katër mijë e njëqind e gjashtëdhjetë e shtatë) lekë pa tvsh 

Totali i pikëve të marra 99.00 

 

13- OE “GEOSAT GROUP  ” sh.p.k., NUIS K21624005I  vlera 13 404 167 (trembëdhjetë milion e 

katërqind e katër mijë e njëqind e gjashtëdhjetë e shtatë) lekë pa tvsh  
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Totali i pikëve të marra 99,00 

 

14- OE “NET-GROUP” shpk., NUIS  L72023002P  K61814023M vlera  13 404 167 (trembëdhjetë 

milion e katërqind e katër mijë e njëqind e gjashtëdhjetë e shtatë) lekë pa tvsh 

Totali i pikëve të marra 98.70 

15- BOE “4 KPPF” shpk., NUIS M01715004E & “HIDROING-DK” sh.p.k, NUIS 810515231 vlera 13 

404 167 (trembëdhjetë milion e katërqind e katër mijë e njëqind e gjashtëdhjetë e shtatë) lekë pa tvsh 

Totali i pikëve të marra 98.40 

 

16- BOE “GB Civil Engineering” shpk., NUIS L51825011V & “Margarita Kodra PF” NUIS 

L11606503B,& “Studio Services K-SA” shpk, NUIS L71305518R vlera   13 404 167 (trembëdhjetë 

milion e katërqind e katër mijë e njëqind e gjashtëdhjetë e shtatë) lekë pa tvsh 

Totali i pikëve të marra 98.40 

17- OE “GJEOKONSULT & CO” shpk NUIS K91810005U vlera 13 404 167 (trembëdhjetë milion e 

katërqind e katër mijë e njëqind e gjashtëdhjetë e shtatë) lekë pa tvsh 

Totali i pikëve të marra 98.10 

 

 18- OE ARENA MK shpk NUIS L67619801Q,  vlera 13 404 167 (trembëdhjetë milion e katërqind e 

katër mijë e njëqind e gjashtëdhjetë e shtatë) lekë pa tvsh 

Totali i pikëve të marra 98.10 

 

19- BOE “M.A.K. STUDIO” shpk  NUIS L01422017O & “DERBI-E” shpk NUIS K77916947A vlera 

13 404 167 (trembëdhjetë milion e katërqind e katër mijë e njëqind e gjashtëdhjetë e shtatë) lekë pa tvsh 

Totali i pikëve të marra 97.50 

 

20- OE “INSTITUTI I KONSULENCES NE NDERTIM "IKN"shpk, NUIS K71828007J vlera 13 404 

167 (trembëdhjetë milion e katërqind e katër mijë e njëqind e gjashtëdhjetë e shtatë) lekë pa tvsh 

Totali i pikëve të marra 97.20 

 

21- BOE “SEED CONSULTING” shpk, NUIS L41824014Q & "DRICONS" shpk, NUIS 

L52013020H, vlera 13 404 167 (trembëdhjetë milion e katërqind e katër mijë e njëqind e gjashtëdhjetë e 

shtatë) lekë pa tvsh 

Totali i pikëve të marra 96.90 

 

22- OE “INSTITUTI DEKLIADA - ALB” sh.p.k., NUIS K71606006A vlera vlera 13 404 167 

(trembëdhjetë milion e katërqind e katër mijë e njëqind e gjashtëdhjetë e shtatë) lekë pa tvsh 

Totali i pikëve të marra 96.90 

 

23- OE “A&E ENGINEERING ” sh.p.k, NUIS  K72113010E, vlera 13 404 167 (trembëdhjetë milion e 

katërqind e katër mijë e njëqind e gjashtëdhjetë e shtatë) lekë pa tvsh 

Totali i pikëve të marra 96.90 

24- OE “ILLYRIAN CONSULTING ENGINEERS” shpk NUIS K61814023M vlera 13 404 167 

(trembëdhjetë milion e katërqind e katër mijë e njëqind e gjashtëdhjetë e shtatë) lekë pa tvsh 

Totali i pikëve të marra 96.60 
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25- BOE “KKG PROJECT” sh.p.k, NUIS L41915003F  & “GR ALBANIA NUIS vlera 13 404 167 

(trembëdhjetë milion e katërqind e katër mijë e njëqind e gjashtëdhjetë e shtatë) lekë pa tvsh 

Totali i pikëve të marra 96.60 

 

26- BOE “MCE” shpk NUIS L72203065K& PRO GREEN shpk NUIS M11517040F vlera 13 404 167 

(trembëdhjetë milion e katërqind e katër mijë e njëqind e gjashtëdhjetë e shtatë) lekë pa tvsh 

Totali i pikëve të marra 95.70 

27- BOE “Engineering Consulting Group” NUIS M01308013C & “NORD – COMAT” shpk, NUIS 

L08501501Q vlera 13 404 167 (trembëdhjetë milion e katërqind e katër mijë e njëqind e gjashtëdhjetë e 

shtatë) lekë pa tvsh 

Totali i pikëve të marra 95.70 

28- BOE “HUK –Projekt “shpk, NIPT-J91329004W & “S.D.C” shpk, NIPT-J61825016O & 

“A.SH.Engineering” shpk, NIPT- L31617003F vlera 13 404 167 (trembëdhjetë milion e katërqind e 

katër mijë e njëqind e gjashtëdhjetë e shtatë) lekë pa tvsh 

Totali i pikëve të marra 95.7 

 

29- BOE  IMES –D shpk NUIS K82430006C &  D& C PARTNERS shpk, NUIS K41531001K 13 404 

167 (trembëdhjetë milion e katërqind e katër mijë e njëqind e gjashtëdhjetë e shtatë) lekë pa tvsh 

Totali i pikëve të marra 94.80 

 

30- BOE ARCHISPACE shpk NUIS L42403012A & I RI shpk NUIS L71726018M vlera 13 695 000 

(trembëdhjetë milion e gjashtëqind e nëntëdhjetë e pesë mijë) lekë pa tvsh. 

Totali i pikëve të marra 94.50 

 

Nga pjesërmarrësit janë skualifikuar Ofertuesit e mëposhtëm: 

Nuk ka te skualifikuar 

*  *  * 

Duke iu referuar procedurës së mësipërme, ju informojmë  se operatori ekonomik i mëposhtëm është 

identifikuar si i suksesshëm. 

 

BOE “ERALD-G” shpk NUIS K36306784K, me adrese Herbel, Komuna Maqellarë , ndërtesa 2 kat, kati 

i parë & “TRANSPORT HIGHWAY CONSULTING” shpk., NUIS K51428048I me adresë Komuna 

Parisit, rruga “Osman Myderizi”,Pallati “Shkreli , Tiranë. 

 

Vlera e Ofruar 13 404 167 (trembëdhjetë milion e katërqind e katër mijë e njëqind e gjashtëdhjetë e 

shtatë) lekë pa tvsh 

Totali i pikëve të marra 102.60 

 

Me publikimin e këtij njoftimi, fillojnë afatet e ankimit sipas përcaktimeve në  nenin 109 të  Ligjit Nr. 

162/2020, datë 23.12.2020, “Për Prokurimin Publik´. 

 

 

 

Dritan AGOLLI 
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DREJTOR EKZEKUTIV 

 

 

 

 

 

 

 

 


