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• Ankesa e operatorit ekonomik “ANAS INTERNATIONAL ENTERPRISE S.P.A & 
GIANLUCA PERRONE & EDIN S.R.L” me nr.prot1689, ka marrë përgjigje më datë 
03.03.2015. 

• Ankesa e operatorit ekonomik “CONSULTING ENGINEERING CENTER & 
47EK79ILIRIADA PKS & GJEOCONSULT&CO” me nr.prot 3499, ka marrë përgjigje më 
datë 30.04.2015. Pas ankimit në KPP, (kopje e ankesës me nr.prot.3984 u paraqit edhe pranë 
autoritetit kontraktor) nga KPP më datë 26.05.2015, u mor vendimi nr.328 (protokolluar në 
autoritetin kontraktor më datë 02.06.2015) vendim i cili nuk pranoi ankesën e paraqitur dhe lejoi 
AK të vazhdojë hapat e mëtejshëm të procedurës së prokurimit. 

 
 

FONDI SHQIPTAR TË ZHVILLIMIT 
 
Për: Bashkimin e Shoqerive “Atelier 4 sh.p.k & “Bolles+Wilson”  GmbH&CO” 
Procedura e prokurimit: “Sherbim Konsulence” 
Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Hartimi i Master Planit të Zonës dhe Vizatimeve Arkitektonike 
(Projekt-Idesë Paraprake) për “Parkun Sportiv” Korçë””. 
Fondi limit: 9.127.000 (nëntë milion e njëqind e njëzet e shtatë mijë) 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 shoqërive “Atelier 4 sh.p.k & “Bolles+Wilson”  GmbH&CO” me vlerë 8,999,500 (tetë 
milion e nëntëqind e nëntëdhjetë e nëntë mijë e pesëqind) lekë pa tvsh. 
Shoqëria “Iproplan Planungs gmbH” me vlerë 8,699,875 (tetë milion e gjashtëqind e nëntëdhjetë e 
nëntë mijë e tetëqind e shtatëdhjetë e pesë lekë)  lekë pa tvsh. 
 
Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm: Nuk eshte skualifikuar asnje ofertues. 
 
 
Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë Bashkimin e Shoqerive “Atelier 4 sh.p.k 
& “Bolles+Wilson”  GmbH&CO” me adrese: Rr. Sami Frashëri, Pll. TID-Ballkan, shk.1, kati 2, 
Tiranë, se oferta e paraqitur nga ana juaj me vlerë 8,999,500 (tetë milion e nëntëqind e nëntëdhjetë 
e nëntë mijë e pesëqind) lekë pa TVSH dhe e vlerësuar me 99.2 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 10.06.2015. 
Ankesa: Ka pasur. 
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Në datën 28.05.2015 bashkimi i operatorëve ekonomik ankimues “Atelier 4 sh.p.k & 
“Bolles+Wilson”  GmbH&CO”, paraqiti ankesën me objekt: “Rivlerësimin e Propozimit tonë 
teknik me pikët maksimale”. 
Në datën 2 qershor 2015 Autoriteti Kontraktor vendosi të pranojë ankesën të paraqitur nga bashkimi 
i përkohshëm i operatorëve ekonomik “Atelier 4” sh.p.k & “Bolles+Wilson”  GmbH&CO, për 
proçedurën e prokurimit “Shërbim Konsulence” me objekt: “Hartimi i Master Planit të Zonës dhe 
Vizatimeve Arkitektonike (Projekt-Idesë Paraprake) për “Parkun Sportiv” Korçë”. 
 

FONDI SHQIPTAR TË ZHVILLIMIT 
FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT 

 
Tirane, 10.06.2015 
Për: Bashkimin e Shoqërive “C.E.C-11” sh.p.k & “Erald-G” sh.p.k 
Procedura e prokurimit: “Sherbim Konsulence” 
Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Sherbime projektimi dhe mbikqyrje punimesh per projekte te 
financuara nga Fondi i Zhvillimit te Rajoneve (FZHR)”. 
Fondi limit: 20,833,333 (njëzet milion tëteqind e tridhjëte 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 shoqëritë e mëposhtme: 
Faza 1 – Shprehja e interesit  dhe Parakualifikimi (lista e shkurtër) 
Shoqëria Atelier 4 sh.p.k  
Shoqëria Klodioda sh.p.k 
Bashkimi i shoqërive Infratrans Project & SDC & Hazbiu Project”  
Shoqëria Gjeokonsult sh.p.k   
Bashkimi i shoqërive CEC GROUP & Erald sh.p.k   
Bashkimi i shoqërive Ave Consulting & D&C Partners sh.p.k  
Bashkimi i shoqërive Ersi-M & Iliria sh.p.k nuk kualifikohet 
Bashkimi i shoqërive Geosat Group & ASH Engineering & Alfred Haloci   
 
Jane skualifikuar shoqëritë e meposhtme: 
Bashkimi i shoqërive Ave Consulting & D&C Partners sh.p.k  
Ky bashkim operatorësh ekonomik nuk permbush kriterin e xhiros mesatare vjetore 
Bashkimi i shoqërive Ersi-M & Iliria sh.p.k nuk kualifikohet 
Ky bashkim operatorësh ekonomik nuk permbush kriterin e xhiros mesatare vjetore, te gjendjes 
financiare si dhe te punimeve te ngjashme. 
Bashkimi i shoqërive Geosat Group & ASH Engineering & Alfred Haloci   
Ky bashkim operatorësh ekonomik nuk permbush kriterin financiar. 
 
Faza 2 – Paraqitja e propozimeve 
Shoqëria Atelier 4 sh.p.k  
Shoqëria Klodioda sh.p.k 
Bashkimi i shoqërive Infratrans Project & SDC & Hazbiu Project”  
Shoqëria Gjeokonsult sh.p.k   
Bashkimi i shoqërive CEC GROUP & Erald sh.p.k   
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