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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, datë 20/11/2006 “Për prokurimin publik”. 
 
Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 01/07/2016 për Loti I dhe  06/07/2016 për Loti II. 
Ankesa: Nuk ka. 
       

FONDI SHQIPTAR I ZHVILLIMIT 
FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT 

 
Tirane, 08.04.2016 
Për: Bashkimin e Operatoreve Ekonomike  “Erald G” shpk (85%)  & “HP Studio” shpk (9%) & 
“HMK Consulting” shpk  (6%), me kryesuese shoqerine “HMK Consulting” shpk. 
 
Procedura e prokurimit: “Sherbim Konsulence” 
 
Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Shërbimi I mbikqyrjes së punimeve në objektin «Shërbime 
projektimi për Qendrën sportive argëtuese për fëmijë - Berat”. 
 
Fondi limit: 13.520.028 (trembëdhjetë milion e peseqind e njëzet mijë e njezet e tete)  Lekë pa 
TVSH.   
 
Publikime të mëparshme: Nuk ka patur. 
 
Njoftojmë se, kanë qënë pjesëmarrës në procedurë këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara: 
 

• Bashkimi i shoqerive  me kryesuese shoqerine “HMK Consulting” shpk me nje zbritje 
prej 8 (tete) perqind nga fondi limit, pra ne vlere monetare rezulton e barabarte me 
12.438.425 (dymbedhjete milion e katerqind e tridhjete e tete mije e katerqind e njezet 
e pese) leke pa tvsh. 

• Bashkimi i shoqerive  me kryesuese shoqerine “TEC Consult” shpk, duke qene se ne 
fazen e vleresimit teknik u vleresua me me pak se 70 pike, bazuar ne nenin 37, pika 4, 
germa ii te Vendimit te Keshillit te Ministrave nr. 914, date 29.12.2014 “Per miratimin 
e rregullave te Prokurimit Publik” ku citohet: “Çdo kriter vlerësohet në një shkallë 
nga 1 deri në 100 e, më tej, pesha e tyre kthehet në pikë përkatëse. Minimumi i pikëve 
të propozimit teknik për të vazhduar me vlerësimin e propozimit ekonomik është 70 
pikë” nuk u kualifikua per fazen e vleresimit te propozimit ekonomik. 

 
 
Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë Bashkimin e Operatoreve Ekonomike  
“Erald G” shpk (85%)  me NIPT K36306784K & “HP Studio” shpk (9%) me NIPT L32229030G& 
“HMK Consulting” shpk  (6%), me NIPT  L57129604Q, me kryesuese shoqerine “HMK 
Consulting” shpk   me adrese: Korce, Bilisht, Lagja 3, rruga “Superstrada e Devollit,  se oferta e 
paraqitur nga ana juaj ne shumen 12.438.425 (dymbedhjete milion e katerqind e tridhjete e tete mije 
e katerqind e njezet e pese) leke pa tvsh, vleresuar me 89.704 pike, është identifikuar si oferta e 
suksesshme. 
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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 07.07.2016. 
Ankesa: Nuk ka patur. 
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