
 

 

 A: Bulevardi “Gjergj Fishta”, Ndërtesa Nr. 88, H. 1, Njësia Administrative Nr. 7, 1023, Tiranë, Shqipëri    NIPT: K72410014H 

 

FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT  

 

          [02.07.2020] 

 

Për Operatorin Ekonomik: Elektroinvest shpk me adrese, Rr: Kavajes, Brenda Fabrikes te 

Qelqit, Tirana Albania. 

 

Procedura e prokurimit: (E hapur- sherbime) Marreveshje Kuader me nje operatore ekonomik. 

 

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-58545-05-19-2020 

 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: Sherbimi i riparimit te transformatoreve te fuqise TM/TU me 

fuqi deri ne 1.8 MVA me afat 12 muaj nga nenshkrimi i kontrates. 

 

Publikime të mëparshme: Nuk ka 

 

Buletini i Njoftimeve Publike: Nr. 30 datë 26.05.2020 

 

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  çmimi më i ulët   

 

Njoftojme se, ka qenë pjesëmarrës në procedurë ofertuesi me vleren përkatëse të ofruara: 

Operatori Ekonomik Elektroinvest shpk, me nr. NIPT J62103004A dhe shumatorja e çmimeve për 

njësi e ofertuar është: 12,681,240 (Dymbedhjete milion e gjashteqind e tetedhjete e nje mije e 

dyqind e dyzet) lek pa TVSH. 

 

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm: nuk ka 

 

* * * 

 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë Operatorin Ekonomik Elektroinvest 

shpk me adrese: Rr: Kavajes, Brenda Fabrikes te Qelqit, Tirana Albania, se shumatorja e çmimeve 

për njësi e ofertuar, me një vlerë të përgjithshme prej 12,681,240 (Dymbedhjete milion e 

gjashteqind e tetedhjete e nje mije e dyqind e dyzet) lek pa TVSH / pikët totale të marra [100] 

është identifikuar si oferta e suksesshme. 

 

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë OSHEE Group sh.a me adrese Bulevardi “Gjergj 

Fishta”,Ndërtesa Nr. 88, H.1,  Njësia Administrative Nr. 7, 1023, Tirana, sigurimin e kontratës, 

siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 5 ditëve nga dita e marrjes/publikimit të këtij 

njoftimi.  

 



 

 

 A: Bulevardi “Gjergj Fishta”, Ndërtesa Nr. 88, H. 1, Njësia Administrative Nr. 7, 1023, Tiranë, Shqipëri    NIPT: K72410014H 

Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, kontrata do t’i 

akordohet ofertuesit vijues në klasifikimin përfundimtar, oferta e të cilit është dorëzuar me një 

vlerë të përgjithshme prej [vlera përkatëse e shprehur në fjalë dhe shifra], siç parashikohet në 

nenin 58 të Ligjit nr.9643 datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar.  

 

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë: 24.06.2020 

 

Ankesa: Nuk ka 

 

 

 


