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FONDI SHQIPTAR I ZHVILLIMIT 
FORMULARI I NJOFTIMIT TË  FITUESIT 

 

Për: Bashkimin e Operatoreve Ekonomike  “Archispace” shpk, me NIPT L42403012A, me adrese: 

Rruga "Abdyl Frasheri", Pallati 31, Qendra e Biznesit Hekla, kati 3, Tirane,  

dhe “Gjeokonsult & co” shpk, me NIPT K91810005U, me adrese: Kthesa e Kamzes, pallati 

“Mehillaj”, kati 4, Tirane, me kryesuese shoqerine “Archispace” shpk. 

Procedura e prokurimit: “Sherbim Konsulence” 

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-92523-11-02-2018. 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Projektim i rikualifikimit urban pranë qendrës së qytetit Vlorë, 

Zona A drejtimi i kulles së Sahatit”. 

Fondi limit: 8.233.180 (tetëmilion dyqind tridhjetë tre mijë e njëqind e tetëdhjetë) lekë pa TVSH.  

Publikime të mëparshme: Nuk ka patur. 

 

Njoftojmë se, kanë qënë pjesëmarrës në procedurë këta ofertues:  

 

NR SHOQERIA 

1 JV “ARCHISPACE” SHPK & “GJEOKONSULT&CO” SHPK 

2 

JV “ATELIER 4” SHPK & “INFRATECH” SHPK & “KEJSI-05” SHPK & “SEED 

CONSULTING” SHPK 

3 JV “METROPOLIS” SHPK & “GK STUDIO” SHPK & “ORION ZAVALANI” 

 

Nuk eshte  skualifikuar asnje ofertues ne fazen e pare. 

 

Ne fazen e dyte ( fazen e propozimeve teknike) paraqiti propozim Bashkimi i shoqerive “Atelier 4” 

shpk & “Infratech” shpk & “Kejsi-05” shpk & “Seed Consulting” shpk dhe Bashkimi i shoqerive 

“Archispace” shpk & “Gjeokonsult&co” shpk.    

 

Vlerat e ofertuara pas hapjes se propozimeve financiare ishin si me poshte: 

 

 Bashkimi i shoqerive “Archispace” shpk & “Gjeokonsult&co” shpk paraqiti oferte per 

realizimin e projektit ne shumen 7.408.770 (shtate milion  e katerqind e tete mije e 

shtateqind e shtatedhjete) leke pa tvsh ose 8.890.524 (tete milion e teteqind e nentedhjete 

mije e peseqind e njezet e kater) leke me tvsh dhe u vleresua ne total me 100 pike. 

 Bashkimi i shoqerive “Atelier 4” shpk & “Infratech” shpk & “Kejsi-05” shpk & “Seed 

Consulting” shpk paraqiti oferte per realizimin e projektit ne shumen 8.196.000 (tete milion 

e njeqind e nantedhjete e gjashte mije) leke pa tvsh ose 9.835.200 (nente milion e teteqind e 

tridhjete e pese mije e dyqind)  leke me tvsh dhe u vleresua ne total me 98.08 pike. 

 

 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë Bashkimin e Operatoreve Ekonomike  

“Archispace” shpk, me NIPT L42403012A, me adrese: Rruga "Abdyl Frasheri", Pallati 31, Qendra 

e Biznesit Hekla, kati 3, Tirane, dhe “Gjeokonsult & co” shpk, me NIPT K91810005U, me adrese: 

Kthesa e Kamzes, pallati “Mehillaj”, kati 4, Tirane, me kryesuese shoqerine “Archispace” shpk, se 

oferta e paraqitur nga ana juaj ne shumen 7.408.770 (shtate milion  e katerqind e tete mije e 



Buletini Nr. 5 datë  04 Shkurt 2019                                            Agjencia e Prokurimit Publik 

 
 

 
Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Këshilli i Ministrave    Tel.+ 355 4 22 77 510        https://www.app.gov.al           280/410  

 

shtateqind e shtatedhjete)  leke pa tvsh, vleresuar me 100 pike, 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 5 

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 25.01.2019.  

Ankesa: Per proceduren nuk jane paraqitur ankesa. 
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