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NJOFTIME FITUESI 
 
 

FONDI SHQIPTAR I ZHVILLIMIT 
FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT 

 
Tirane, 09.05.2016 
Për: Bashkimin e Shoqerive “51N4 bvba” (27%) & “Geosat Group” shpk (70%) & “ASH 
Engineering” shpk (3%). 
Procedura e prokurimit: “Sherbim Konsulence – Marreveshje Kuader” 
Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Shërbime projektimi për projekte të financuara nga Fondi i 
Zhvillimit të Rajoneve (FZHR), Bashkia Tirane”. 
Fondi limit: 83,333.333 (tetedhjete e tre milion treqind e tridhjetë e tre mijë e treqind e 
tridhjetë e tre)    Lekë pa TVSH. 
Publikime të mëparshme: Nuk ka patur. 
 
Njoftojmë se, kanë qënë pjesëmarrës në procedurë këta ofertues: 
 

NR SHOQERIA  
1 "ATELIER 4"   
2 A & E ENGINEERING sh.p.k   
3 51N4EBVBA 

 
Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:  
 
Eshte skualifikuar bashkimi i shoqerive “A&E Engineering” shpk & “Acciona Ingenieria” spa per 
arsye se ne fazen e vleresimit te propozimeve teknike u vleresuan me 51,74 pike, nga 70 pike te 
nevojshme per te vazhduar konkurimin ne fazen e ofertave ekonomike. 
 
Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë Shoqerine “51N4E bvba” me adrese: 
Rr. Thanas Ziko, Ndertesa ne Zonen Kadastrale 8370, Pasuria nr 8/329, Tiranë, se oferta e paraqitur 
nga ana juaj me ulje 0,5% nga vlera e fondit limit te tenderit dhe e vlerësuar ne total me 93.53 pikë, 
është identifikuar si oferta e suksesshme. 
 
Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Fondit Shqiptar të Zhvillimit me adrese: Rruga “Sami 
Frashëri”, Nr.10,Tiranë sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 
pese ditesh 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 20.11.2007 “Për prokurimin publik”. 
 
Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 06.05.2016. 
Ankesa: Nuk ka pasur ankesa per vleresimin. 
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