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 OPERATORI I SISTEMIT TË TRANSMETIMIT 

DREJTORIA E PROKURIMEVE 

 

Nr.______prot.             Tiranë, më___.___.2021 

 

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: - “H&E ENERGY” sh.p.k.   me NIPT L71716029A 

Adresa: Njesia Bashkiake Nr. 9, Bulevardi “Zogu i Parë”, 

pallati “Kosovari”, 1016, Tiranë. 

 

Procedura e prokurimit:  “Procedurë e hapur” - me mjete elektronike – Punë 

Numri i referencës i procedurës: REF-81761-12-10-2020 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Punime primare, furnizim dhe vendosje Transformator 

TR 63 MVA, 220/20 kV, në N/Stacionin Tirana 1, punime sekondare për përshtatjen e tij me 

sistemet ekzistuese” 

Kohëzgjatja e kontratës: 12 (dymbëdhjetë) muaj nga hyrja në fuqi e kontratës. 

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike, Datë 14.12.2020, 

Nr. 119. 

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit: çmimi më i ulët. 

Fondi Limit: 160,000,000 (njëqind e gjashtëdhjetë milion) Lekë pa TVSH, nga të ardhurat e 

OST sh.a. 

Data e zhvillimit të procedurës së prokurimit: Datë 18.01.2021. 

 

Njoftojmë se, ka qenë pjesemarrës në procedurë 1 (një) ofertues, me vlerë përkatëse të ofruar: 

1. OE “H&E ENERGY” sh.p.k.   me NIPT L71716029A 

Me ofertë ekonomike 158,161,100 (njëqind e pesëdhjetë e tetë milion e njëqind e 

gjashtëdhjetë e një mijë e njëqind) Lekë pa TVSH. 
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Janë s’kualifikuar ofertuesit e mëposhtëm: 

Nuk ka. 

 

* * * 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë OE “H&E ENERGY” sh.p.k., 

me NIPT L71716029A, me adresë: Njesia Bashkiake Nr. 9, Bulevardi “Zogu i Parë”, pallati 

“Kosovari”, 1016, Tiranë, se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej 158,161,100 

(njëqind e pesëdhjetë e tetë milion e njëqind e gjashtëdhjetë e një mijë e njëqind) Lekë 

pa TVSH, 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 21.01.2021. 

Ankesa: Jo. 

 

               ADMINISTRATOR I OST SH.A. 

 

                              Skerdi Drenova 
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