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➢ nuk plotëson kërkesën e pikës 2.1.1 të kritereve të veçanta të kualifikimit, pasi nuk ka 

paraqitur Licencë VIII.1.A për ushtrimin e aktivitetit objekt prokurimi, të lëshuar nga QKB. 

 

* * * 

 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë operatorin ekonomik “Kappa Oil” sh.a., 

me NUIS J91402501L dhe adresë: Rruga “Asti Nushi”, lagjja 14, Durrës se oferta e paraqitur, me 

një vlerë të përgjithshme 3,090,000 (tre milionë e nëntëdhjetë mijë) lekë pa t.v.sh., është 

identifikuar si oferta e suksesshme për lotin nr. II me objekt “Blerje vajra dhe lubrifikante për 

helikopterë”. 

 

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Ministrisë së Mbrojtjes (Drejtorisë së Prokurimeve dhe 

Ankandeve), me adresë Rr. e Dibrës (ish Shkolla e Bashkuar) Tiranë me numër kontakti 

042226601/2/3, 1320 sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentet e tenderit, brenda 5 

(pesë) ditëve nga dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi. 

 

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 4,278,500 (katër milionë e dyqind e shtatëdhjetë e tetë mijë e pesëqind) lekë pa 

t.v.sh., 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 : 08.05.2018. 

Ankesa: Nuk ka patur. 

 

OPERATORI I SISTEMIT TË TRANSMETIMIT 
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: BOE “Inerte Expres”sh.p.k me NIPT K72113012U, me Adresë: Njesia 

Bashkiake Nr.2, Rr. Faik Konica, Pall AL-GI, Shk. 1, Kati I, Ap. Nr.3 

Tiranë, & 

                                       “Novamat” sh.p.k me NIPT K81615002O me Adresë: Rruga “Ismail 

Qemali“, Nr.29, Samor Tower, Kati 8, Ap.41, Tirane.  

 

Procedura e prokurimit:  “Procedurë e hapur” - me mjete elektronike – Pune, me REF – Nr. UP. 

2271/10 Prot. Dt.26.04.2018. 

 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: ‘‘Rikonstruksioni i impjantit 110 kV te Nenstacionit Librazhd” 

 

Kohëzgjatja e kontratës:  12 (dymbedhjete) Muaj nga hyrja në fuqi e kontratës. 
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Fondi Limit:  99,998,800 (nentedhjete e nente milion e nenteqind e nentedhjete e tete mije e 

teteqind) Lekë pa TVSH, nga të ardhurat e OST sh.a. 

 

Numri i references i procedures: REF-65767-04-27-2018 

  

Data e zhvillimit të procedurës së prokurimit: Datë 04.06.2018.   

 

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet):   Buletini i Njoftimeve Publike, Nr.18,  

Datë 07.05.2018. 

 

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  çmimi më i ulët.   

 

Njoftojmë se, kanë qenë pjesemarrës në procedurë 3 (tre) ofertues, me vlerat përkatëse të ofruar si 

më poshtë: 

 

1.  “BAJRAMI.N” sh.p.k  NIPT K02727202O 

                                            

- Vlera 94,567,916 (nentedhjete e kater milion e peseqind e gjashtedhjete e shtate mije e 

nenteqind e gjashtembedhjete) Lekë pa Tvsh. 

 

2. “Vellezerit Hysa” sh.p.k     NIPT K12911201C 

- Nuk ka paraqitur oferte ekonomike. 

 

3. BOE “Inerte Express” sh.p.k & “Novamat sh.p.k     

NIPT K72113012U & NIPT K72113012U 

- vlera 99,946,077 (nentedhjete e nente milion e nenteqind e dyzet e gjashte mije e 

shtatedhjete e shtate) Lekë pa Tvsh. 

 

      Jane Skualifikuar ofertuesit e meposhtem:    

 

1. “BAJRAMI.N” sh.p.k                       NIPT K02727202O 

2. “Vellezerit Hysa” sh.p.k     NIPT K12911201C 

 

Perkatesisht per Arsyet e meposhtme: 

 

1. “BAJRAMI.N” sh.p.k 

o Nuk ka permbushur piken 2.3.9, “Kapaciteti teknik” te kritereve e vecanta per 

kualifikim,  sepse nuk ka paraqitur: 

1. Autorizim  te prodhuesit/ve/distributorit te autorizuar per listen e  mallrave:   Çelës 

(Kompass) 110kV me gaz SF6 me tr.; Rryme ndares me rreshkitje + thike toke; Ndarës 

me dy  thika toke 110 kV,  tre faze; Transformator tensioni 110 kV; Shkarkues 110 kV 

dhe Radrizator/karikues i baterive 400/230 V  220 VDC. 

2. Certifikat qe verteton qe sistemi i menaxhimit te cilesise eshte sipas standartit ISO 

9001:2008  per prodhuesin / prodhuesit e mallrave per te cilet eshte kerkuar autorizim 

prodhuesi ose distributor i autorizuar. 
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3. Katalog/et ose fragmente te katalogut/eve te prodhuesit/per listen e materialeve te 

kerkuara ne kete kriter 

4. Deshmi te testimeve zyrtare per listen e mallrave te kerkuara ne kete kriter kualifikimi. 

 

 

2. “Vellezerit Hysa” sh.p.k               

o Me perjashtim te dokumentit “Certifikate Regjistrimi” nuk ka paraqitur asnje dokument 

tjeter te kerkuar ne dokumentat e tenderit perfshire ketu dhe oferten ekonomike 

 

* * * 

 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë Bashkimin e Operatorëve Ekonomik 

Ekonomike “Inerte Express”sh.p.k me NIPT K72113012U, me Adresë :Njesia Bashkiake Nr.2, Rr. 

Faik Konica, Pall AL-GI, Nr.1, Shk.1, Kati I, Ap. Nr.3, Tirane & “Novamat” sh.p.k me NIPT 

K81615002O, me adresë: Rruga “Ismail Qemali“, Nr.29, Samor Tower, Kati 8, Ap.41, Tirane se 

oferta e paraqitur me një vlerë të përgjithshme prej 99,946,077 (nentedhjete e nente milion e 

nenteqind e dyzet e gjashte mije e shtatedhjete e shtate) 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 30 (tridhjetë) 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 proçedohet 

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 14.06.2018  

Ankesa: JO  

 

QENDRA SHENDETESORE KAMEZ 
      FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT  

 

 [26.06.2018] 

Për: PAERA, Rr. Androniqi Zengo Antoniu prane shkolles 9- vjecare Dhora Leka] 

 

Procedura e prokurimit: Blerje Kite Reagente, Loti 2 Filma Radiologjik 

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-73997-06-07-2018 Loti 2 Filma Radiologjik 

Përshkrim i shkurtër i kontratës:  

 

Filma radiologjie 30*40 1*100 Kuti 20 

Filma radiologjie 24*30 1*100 Kuti 15 

Solucion fiksues ml 15000 

Solucion Zhvillues ml 15000 

  


