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Vlera 4,291,667 (katër milion e dyqind e nëntëdhjetë e një mijë e gjashtëqind e gjashtëdhjetë e 
shtatë) lekë 
(me numra dhe fjalë) 
 
Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhtëm: 

S’ka 
 

* * * 
Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë " INVICTUS ", me NIPT L12213005M, 
me adresë Rruga “DON BOSKO”, Pallati ''Aurora Konstruksion'', Seksioni 4, Kati 3, Ap.1, Njësia 
Bashkiake Nr.9, TIRANE, se oferta e paraqitur nga ana juaj dhe e vlerësuar me 90.845 pikë, është 
identifikuar si oferta e suksesshme. 
 
Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Bashkisë Skrapar, Rr. “ARKITEKT KASËMI”, NR.1, 

5401, Çorovodë, në Drejtorinë Juridike, sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e 
tenderit, brenda 7 (shtatë) ditëve 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 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar. 
 
Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 29.05.2020 
 
Ankesa: ka ose JO 
(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë _ 
 
 

FONDI SHQIPTAR I ZHVILLIMIT 
FORMULARI I NJOFTIMIT TË  FITUESIT 

 
Për: BOE “Technical Planning & Development” shpk L61510014I me adresë Rruga Sami Frashëri, 
ndertesa 24/1, kati 4, ap.1 Tiranë  & ”Thymio Papayannnis and Associates” subjekt i huaj i 

regjistruar sipas ligjeve te Greqisë & “HMK-Consulting” shpk L57129604Q me adresë Rruga Zef 
Jubani, Bjorn, ap.3/5, c/1, h.20 Tiranë] 
Procedura e prokurimit: “Shërbim Konsulence”. 
Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-48358-01-28-2020.    
Përshkrim i shkurtër i kontratës: Projektim, për rikualifikimin e Zonës Bregdetare Vlorë - Radhimë 
- Orikum, Loti III”. Kohëzgjatja e kontratës 9 muaj. 
Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]. 

* * * 
Lista e operatorëve ekonomikë të kualifikuar në përfundim të fazës së parë të procedurës së 
sipërcituar: 
 
1. BOE “ Infra-Plan” shpk  NUIS K62225011F& “Archistudio” shpk NUIS L61626024G. 
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2.BOE “Technical Planning & Development” shpk L61510014I & ”Thymio Papayannnis and 

Associates” subjekt i huaj i regjistruar sipas ligjeve te Greqisë & HMK-Consulting” shpk 

L57129604Q.   
 
3.BOE “Sed Consulting” shpk L41824014Q  & ”Kejsi -05” shpk NUIS K61715024W & “Atelier 

4” shpk  K31812012H 
 
4. BOE “Gjeoconlut & Co” shpk NUIS K91810005U  & ”Archispace” shpk  NUIS L42403012A.  
 

* * * 
Njoftojmë se, kanë qenë pjesëmarrës në fazat e tjera të procedurës së sipërcituar këta ofertues me 
vlerat përkatëse të ofruara: 
1. BOE “ Infra-Plan” shpk  NUIS K62225011F& “Archistudio” shpk NUIS L61626024G. 
Vlera 49,555,000 lekë pa tvsh. 
 
2. BOE “Technical Planning & Development” shpk L61510014I & ”Thymio Papayannnis and 

Associates” subjekt i huaj i regjistruar sipas ligjeve te Greqisë & HMK-Consulting” shpk 

L57129604Q.   
Vlera 46,455,000 lekë pa tvsh. 
 
3. BOE “Gjeoconlut & Co” shpk NUIS K91810005U  & ”Archispace” shpk  NUIS L42403012A.   
Vlera 52,325,532 lekë pa tvsh. 
Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhtëm: 
 Nuk ka  
Perkatësisht për arsyet e mëposhtme: 
 

 
* * * 

 
Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë BOE “Technical Planning & 

Development” shpk L61510014I me adresë Rruga Sami Frashëri, ndertesa 24/1, kati 4, ap.1 Tiranë  
& ”Thymio Papayannnis and Associates” subjekt i huaj i regjistruar sipas ligjeve te Greqisë & 

“HMK-Consulting” shpk L57129604Q me adresë: Rruga “Zef Jubani”, Bjorn, ap.3/5, c/1, h.20 

Tiranë, se oferta e paraqitur nga ana juaj dhe e vlerësuar me 94.14 pikë, është identifikuar si oferta e 
suksesshme. 
 
Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Fondi Shqiptar i Zhvillimit, Rr. “Sami Frashëri”, nr. 10, 

Tirana, Albania, Phone: 00355 42 235 597/8 (int. 151), Fax: 00355 42 234 885, sigurimin e 
kontratës 10%, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 5 diteve 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 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar. 
 
Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 19.05.2020 
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Ankesa:   jo 
 
 

FONDI SHQIPTAR I ZHVILLIMIT 
FORMULARI I NJOFTIMIT TË  FITUESIT 

 
Për:     BOE “Sed Consulting” NUIS L41824014Q shpk me adresë: Rruga e Kosovarëve, 

ndërtesa 35, H.6, ap.2, Njësia administrative nr.5, Tiranë & ”Kejsi -05” shpk NUIS 

K61715024W me adresë: Rruga “Zef Jubani”, pallati nr.7, ap.3, Tiranë & “Atelier 

4”shpk NUIS K31812012H me adresë: Rruga e Kosovarëve, ndërtesa 35, H.6, 

ap.4/1, Njësia administrative nr.5, Tiranë. 
Procedura e prokurimit: “Shërbim Konsulence”. 
Numri i referencës së procedurës/lotit: REF - 48368-01-28-2020    
Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Projektim “Sistemim asfaltimi i rrugës Zgosht-Ura e Çerenecit”. 

Kohëzgjatja e kontratës 2 muaj. 
Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]. 

* * * 
Lista e operatorëve ekonomikë të kualifikuar në përfundim të fazës së parë të procedurës së 
sipërcituar: 
1. OE “ilyrian Consulting Engineering” sh.p.k NUIS K61814023M. 
 
2. BOE “Net-Group” sh.p.k NUIS L72023002P & “D&C Partners” sh.p.k NUIS K41531001K. 
 
3. BOE “Derbi-E sh.p.k”NUIS K77916947A  & ”Zenit & Co” sh.p.k NUIS K61731002D. 

 
4. BOE “Sed Consulting” NUIS L41824014Q shpk & ”Kejsi -05” shpk NUIS K61715024W & 

“Atelier 4”shpk NUIS K31812012H. 
 
5. BOE “Infrakonsult sh.p.k NUIS L21512022F  & ”Angerba sh.p.k NUIS L01322018T.   
 
6. BOE “Studio-Rebus” sh.p.k K82409008F & “HH Consulting & Services Studio” sh.p.k NUIS 

L41705012R & “47 EK 79” & “Iliriada P.K.S” sh.p.k NUIS K82422001O. 
 
7. OE “Gjeokonsult & Co” shpk NUIS K91810005U. 
 
8. BOE “Taulant” sh.p.k NUIS K61617040L & “Hmk - Consulting” sh.p.k NUIS L57129604Q. 
 

* * * 
Njoftojmë se, kanë qenë pjesëmarrës në fazat e tjera të procedurës së sipërcituar këta ofertues me 
vlerat përkatëse të ofruara: 
1. BOE “Sed Consulting” NUIS L41824014Q shpk & ”Kejsi -05” shpk NUIS K61715024W & 

“Atelier 4”shpk NUIS K31812012H. Vlera 12,272,544 lekë pa tvh. 
 

2. OE “ilyrian Consulting Engineering” sh.p.k NUIS K61814023M. Vlera 13,000,000 lekë pa tvh. 
 
3. OE “Gjeokonsult & Co” shpk NUIS K91810005U. Vlera 13,216,600 lekë pa tvh. 


