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OPERATORI I SHPËRNDARJES SE ENERGJISË ELEKTRIKE SH.A 
FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT 

 

Për: Shoqërine “Albital –Canon sh.p.k me adrese: Rr. Skenderbej, Lagjia nr.4, 51 Durres dhe me 

Nr. NIPT J91524502R. 

 

Procedura e prokurimit: “Procedurë  “E hapur- mallra” 

 

Numri i referencës së procedures: REF-70908-05-23-2018 

 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: Objekti i prokurimit ështe Sistemi i menaxhimit automatik te 

rradhes, monitorim audio-video ne ambjentin e punes dhe raportim mbi performancen e 

Qendrave te Kujdesit ndaj Klientit te OSHEE sh.a”, me fondin total 59,736,666 (pesedhjete e 

nente milion e shtateqind e tridhjetë e gjashte mijë gjashteqind e gjashtedhjete e gjashte) leke 

pa TVSH dhe me afat realizimi 45 dite nga data e nenshkrimit te kontrates 

 

Publikime të mëparshme: Nuk ka. 

 

Buletini i Njoftimeve Publike Nr 21 date 28.03.2018. 

 

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  çmimi më i ulët 

 

Njoftojmë se, ka qënë pjesëmarrës në procedurë Operatoret Ekonomik me vleren përkatëse të 

ofruara: 

 

 OE: “ Albital –Canon sh.p.k” sh.p.k, me NIPT J91524502R e cila ka paraqitur nje oferte 

ekonomike me vlere 57,050,000 (pesedhjete e shtate milion e pesedhjete mije) leke pa tvsh.  

 

 

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm: ska 

 

* * * 

 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë shoqërinë “Albital –Canon sh.p.k me 

adrese: Rr. Skenderbej, Lagjia nr.4, 51 Durres dhe me Nr. NIPT J91524502R, se oferta e paraqitur, 

me një vlerë të përgjithshme prej 57,050,000 (pesedhjete e shtate milion e pesedhjete mije)  lekë pa 

TVSH, pikët totale të mara 100 pike, është identifikuar si ofertë e suksesshme. 

 

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Operatorit të Shpërndarjes se Energjisë Elektrike sh.a, 

me adresë: Bulevardi “Gjergj Fishta”, Ndërtesa Nr. 88, H.1, Njësia Administrative                                                     

Nr.7, 1023, Tiranë, (Drejtoria e Sherbimeve Mbeshtetëse, Njësia e Prokurimit) kopjen e nënshkruar 

të formularit të sigurimit të kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, nga dita e 

marrjes/publikimit të  këtij njoftimi.   
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Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do të 

konfiskohet sigurimi i ofertës suaj siç parashikohet në nenin 58 të ligjit nr.9643, date 20.11.2007 

“Për prokurimin publik”, i ndryshuar. 

 

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 26.06.2018 

Ankesa: ska 

 

DREJTORIA E SHËRBIMEVE TË PESHKIMIT DHE AKUAKULTURËS 

TIRANË 
FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT 

 

20.07.2018 

Për: Operatorin Ekonomik 

        “Jody Kompany”,      Vrion    Sarandë 

 

Procedura e prokurimit:   Kërkesë për Propozim  

Numri i referencës së procedurës/lotit:   REF-76984-06-28-2018 

 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: Loti II-te: Mirembajtje dhe pastrim i pellgjeve bllokut A dhe 

kanaleve Ekonomia Zvezde, Korçë”. me kohëzgjatje 15 ditë nga lidhja e kontratës 

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike Nr. 26 , 02 Korrik 2018 

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  çmimi më i ulët  X oferta ekonomikisht më e favorshme  

 

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

 

1. “Jody Kompany” shpk  me                                       NIPT           J94824803M 

   

Vlera:  1 041 441 (njëmilion e dyzetë e njëmjië e katërqind e dyzete e njëmijë) lekë pa TVSH 

          (me numra dhe fjalë) 

 

 

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm: Nuk ka të skualifikuar 

 
* * * 

 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë “Jody Kompany “shpk me adrese 

Vrion, Sarandë se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej  1 249 729 (njëmilion e 

dyqind e dyzetë e nëntëmijë e shtatëqind e njëzetë e nëntëmijë) leke me tvsh /pikët totale të marra  

[_____]është identifikuar si oferta e suksesshme. 

 

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë [Drejtorisë së Shërbimeve të Peshkimit dhe 

Akuakulturës Tiranë  sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 5  

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 
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