
  

 

A: Bulevardi “Gjergj Fishta”, Ndërtesa Nr. 88, H. 1, Kati 5, Njësia Administrative Nr. 7, 1023, Tiranë, Shqipëri  NIPT: L81530018E   
 

  

     

 Nr.Prot.____                    Durrës më          /       / 2020

  

 

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT 
 

Për:BOE:“A.LASFALT“sh.p.k&“KronosKonstruksion“sh.p.kmeadreseDurres,Xhafzotaj,Sallmone

, Rruga Hoxheve,ZK3852,Nr.pasurie 19/36, NUIS K81511508A & K41416033P   

 

Procedura e prokurimit:  E HAPUR me mjete elektronike 

 

Numri i referencës së procedurës:  REF-72651-09-22-2020                

 

Përshkrim i shkurtër i kontratës : "Ndertimi i rrjetit TM 20kV, fideri F6, kabinave perkatese dhe 

rrjetit TU me percjelles ABC, N/ST Gjiri i Lalezit,  Loti I " me fond limit 143,451,079(njeqind e 

dyzete e tre milion e katerqind e pesedhjete e nje mije e shtatedhjete e nente), leke pa tvsh ,vënë në 

dispozicion nga të ardhurat e OSSH SHA  ,data e hapjes së ofertave 28.10.2020 . 

 

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  Çmimi më i ulët    

 

Njoftojme se, kane qenë pjesëmarrës në procedurë këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara: 

 

1.BOE : “A.L-ASFALT“ sh.p.k & “Kronos Konstruksion“ sh.p.k  

NUIS K81511508A & K41416033P 

    - Cmimi i ofertës: 141,933,546 leke pa tvsh   

2. Operatori ekonomik : "EN-EL " sh.p.k    NUIS L22405011A 

   - Cmimi i ofertës: 0 leke   

 

 U s'kualifikuan operatorët: 

 

1. Operatori ekonomik : "EN-EL " sh.p.k    NUIS L22405011A  

   - Cmimi i ofertës: 0 leke  

  Arsyet e skualifikimit: 

Ky operator kishte paraqitur ne sistem vetem ektraktin e QKB-se, pa asnje dokument tjeter shoqerues, 

rrjedhimisht KVO-ja vendosi ta skualifikoje kete operator.  



  

 

A: Bulevardi “Gjergj Fishta”, Ndërtesa Nr. 88, H. 1, Kati 5, Njësia Administrative Nr. 7, 1023, Tiranë, Shqipëri  NIPT: L81530018E   
 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë BOE : “A.L-ASFALT“ sh.p.k & 

“Kronos Konstruksion“ sh.p.k me adrese Durre,Xhafzotaj,Sallmone, Rruga 

Hoxheve,ZK3852,Nr.pasurie 19/36,   NUIS K81511508A & K41416033P   se oferta e paraqitur, me 

një vlerë të përgjithshme prej 141,933,546 (njeqind e dyzete e nje milion e nenteqind e tridhjete e tre 

mije e peseqind e dyzete e gjashte) leke pa tvsh,  është identifikuar si oferta e suksesshme.  

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Drejtoria Rajonale të OSSH Durres, me adresë:   
Rruga "Asti Gogoli" Lagjia 14,Shkozet, Durres, sigurimin e kontratës, siç parashikohet në 
dokumentat e tenderit, brenda 5 (pese) ditëve nga dita e marrjes së 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 58 të Ligjit nr.9643 datë 

20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar. 

 
Njoftimi i Klasifikimit është bërë në date: 10.11.2020 
 
Ankesa:Nuk ka patur asnje ankesë. 
 
 
 

            TITULLARI  I  AUTORITETIT  KONTRAKTOR 

  

               Plator Mehmeti  

 
 

 
  
 


