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 OPERATORI I SISTEMIT TË TRANSMETIMIT 

DREJTORIA E PROKURIMEVE 

Nr.______prot.             Tiranë, më___.___.2020 

 

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT 

     

Nga:   Operatori i Sistemit të Transmetimit (OST sh.a.)  

Adresa: Tiranë, Kashar, Yrshek, Autostrada Tiranë-Durrës, Km. 9 

Kontakt: www.ost.al;  e-mail: info@ost.al.  

      

Për:                             OE: “TELESYS-AB” sh.p.k., me NIPT L13121001T 

 Adresa: Berat, Lagjja “Jani Vruho”, Rruga “Guerilet”, 100 

m larg ish-Mapot 

  

Procedura e prokurimit:  “Procedurë e Hapur” - me mjete elektronike – Shërbime 

Numri i referencës i procedurës: REF-79030-11-17-2020 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Zgjerimi dhe rritja e kapaciteteve të transmetimit mbi 

rrjetin OPGW” 

Kohëzgjatja e kontratës: 4 (katër) muaj nga hyrja në fuqi e kontratës. 

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike, Datë 23.11.2020, 

Nr. 105. 

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  Çmimi më i ulët. 

Fondi Limit: 37,500,000 (tridhjetë e shtatë milion e pesëqind mijë) Lekë pa TVSH, nga të 

ardhurat e OST sh.a. 

Data e zhvillimit të procedurës së prokurimit: Datë 11.12.2020. 

Njoftojme se, kanë qenë pjesëmarrës në procedurë këta ofertues me vlerat përkatëse të 

ofruara: 

1. OE “TELESYS-AB” shpk    me NIPT L13121001T 

me ofertë ekonomike 37,476,340 (tridhjetë e shtatë milion e katërqind e shtatëdhjetë e 

gjashtë mijë e treqind e dyzet) Lekë pa TVSH. 

 

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm: 

Nuk ka. 
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* * * 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë OE “TELESYS-AB” sh.p.k., me 

NIPT L13121001T, Adresa: Berat, Lagjja “Jani Vruho”, Rruga “Guerilet”, 100 m larg ish-

Mapot, për vlerën 37,476,340 (tridhjetë e shtatë milion e katërqind e shtatëdhjetë e 

gjashtë mijë e treqind e dyzet) Lekë pa TVSH, se është identifikuar si ofertë e suksesshme. 

Rrjedhimisht, jeni të lutur të paraqisni pranë Drejtorisë së Prokurimeve të OST sh.a., me 

adresë Tiranë, Kashar, Yrshek, Autostrada Tiranë - Durrës, Km. 9, sigurimin e kontratës, siç 

parashikohet në dokumentet e tenderit, brenda 15 (pesëmbëdhjetë) ditëve nga dita e 

marrjes/publikimit së këtij njoftimi. 

Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do të 

procedohet 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 21.12.2020. 

Ankesa: Jo. 

 

               ADMINISTRATOR I OST SH.A. 

 

                              Skerdi Drenova  
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