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FONDI SHQIPTAR I ZHVILLIMIT 
FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT 

 
Tirane, 12.05.2016 
Për: Shoqerine “HMK Consulting” sh.p.k, perfaqesues i bashkimit te Operatoreve Ekonomike 
“Erald-G” shpk & “HP Studio” shpk & “HMK Consulting” shpk. 
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 Korce”. 
 
Fondi limit: 41.666.666 (dyzet e një milion e gjashtëqind e gjashtëdhjetë e gjashtë mijë e 
gjashteqind e gjashtëdhjetë e gjashtë)  Lekë pa TVSH. 
Publikime të mëparshme: Nuk ka patur. 
 
Njoftojmë se, kanë qënë pjesëmarrës në procedurë këta ofertues: 
 
NR SHOQERIA 

1 "TAULANT" SHPK   
2 A & E ENGINEERING sh.p.k   
3 F & S   
4 GEOSAT GROUP   
5 GJEOKONSULT & CO  
6 HE & SK 11 11 
7 HMK - Consulting  
8 KLODIODA   
9 P.A.N.G.E.A.   Societa  Cooperativa  Consortile  

10 SPHAERA   
11 TEC. CONSULT   

 
 
Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:  
 

1. Bashkimi i Operatoreve Ekonomike me kryesuese shoqerine “F&S” shpk  pasi  
shoqeria “Invictus” shpk, pjese e ketij bashkimi, nuk ploteson kerkesen per kualifikim lidhur 
me pagesen e detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike të kontratave të energjisë që ka 
operatori ekonomik që është i regjistruar në Shqipëri. Kjo shoqeri nuk ka likuiduar 
detyrimet e energjise elektrike per muajin dhjetor 2015, detyrim ky i maturuar diten e 
tenderit. 

2. Bashkimi i Operatoreve Ekonomike me kryesuese shoqerine “Geosat Group” shpk  
pasi  asnje nga kompanite e bashkimit nuk ka piken 3/c-1 te licenses. Gjithashtu drejtuesi i 
propozuar i projektit nuk ka realizuar projekte te ngjashem (psh sheshe, rruge urbane, 
godina, etj) te zbatuar ne te pakten nje shtet te komunitetit europian apo ne nje shtet tjeter  te 
zhvilluar. 
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3. Bashkimi i Operatoreve Ekonomike me kryesuese shoqerine “He&Sk 11” shpk  pasi  
asnje nga kompanite e bashkimit nuk disponon piken 8/b te licenses. Gjithashtu drejtuesi i 
propozuar i projektit nuk ka realizuar projekte te ngjashem (psh sheshe, rruge urbane, 
godina, etj) te zbatuar ne te pakten nje shtet te komunitetit europian apo ne nje shtet tjeter  te 
zhvilluar. 

4. Shoqeria “Klodioda” shpk  pasi  pasi  nuk ploteson kerkesen per kualifikim lidhur me 
pagesen e detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike të kontratave të energjisë që ka 
operatori ekonomik që është i regjistruar në Shqipëri. Kjo shoqeri nuk ka likuiduar 
detyrimet e energjise elektrike per muajin dhjetor 2015, detyrim ky i maturuar diten e 
tenderit. 

5. Bashkimi i Operatoreve Ekonomike me kryesuese shoqerine “P.A.N.G.E.A.   Societa  
Cooperativa  Consortile”  pasi  shoqeria “A&I Design” shpk, pjese e ketij bashkimi, nuk 
ploteson kerkesen per kualifikim lidhur me pagesen e detyrimeve të maturuara të energjisë 
elektrike të kontratave të energjisë që ka operatori ekonomik që është i regjistruar në 
Shqipëri. Kjo shoqeri nuk ka likuiduar detyrimet e energjise elektrike per muajin nentor dhe 
dhjetor 2015, detyrim ky i maturuar diten e tenderit. 

6. Shoqeria “Sphaera” shpk  pasi   nuk nuk disponon piken 3/c-1 te licenses. 
7. Bashkimi i Operatoreve Ekonomike me kryesuese shoqerine “TEC. Consult” shpk  

pasi  shoqeria “ACTI” shpk, pjese e ketij bashkimi, nuk ploteson kerkesen per kualifikim 
lidhur me pagesen e detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike të kontratave të energjisë 
që ka operatori ekonomik që është i regjistruar në Shqipëri. Kjo shoqeri nuk ka likuiduar 
detyrimet e energjise elektrike per muajin dhjetor 2015, detyrim ky i maturuar diten e 
tenderit.  

8. Shoqeria “Gjeokonsult & Co” shpk pasi  drejtuesi i propozuar i projektit nuk ka realizuar 
projekte te ngjashem (psh sheshe, rruge urbane, godina, etj) te zbatuar ne te pakten nje shtet 
te komunitetit europian apo ne nje shtet tjeter  te zhvilluar. 

 
 
Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë bashkimin e Operatoreve Ekonomike 
“Erald-G” shpk & “HP Studio” shpk & “HMK Consulting” shpk, perfaqesuar nga shoqeria 
“HMK Consulting” shpk,  me adrese: Lagja 3, Rruga Superstrada e Devollit, Pallati 32, Hyrja 1, 
Ap. 10,Bilisht, se oferta e paraqitur nga ana juaj me ulje 8% nga vlera e fondit limit te tenderit dhe e 
vlerësuar ne total me 91.41 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 11.05.2016. 
Ankesa:  
Ne daten 22.02.2016 paraqiti ankim shoqeria “He & SK” shpk. Ankimit ju kthye pergjigje ne daten 
25.02.2016. 
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Ne daten 22.02.2016 paraqiti ankim shoqeria “TEC Consult” shpk. Ankimit ju kthye pergjigje ne 
daten 25.02.2016. 
 
Ne daten 25.02.2016 paraqiti ankim shoqeria “Pangea” shpk. Ankimit ju kthye pergjigje ne daten 
29.02.2016. 
 
Ne daten 26.04.2016 paraqiti ankim shoqeria “A&E Engineering” shpk. Ankimit ju dha pergjigje ne 
daten 27.04.2016. 
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