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     Emri i plotë i shoqërisë            numri i NIPT-it   

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme: 

 Me ing. Ndërtimi Valbona Tabaku është lidhur kontrata noteriale nr. 1081rep dhe nr. 280kol 

me datë 20.05.2017 figuron sipas librezës së punës e larguar nga operatori ekonomik Shendelli 

me datë 18.01.2012 dhe nuk ka datë rifillimi pune të shënuar në librezë. Libreza  e punës së 

Ing. Gjeodete Engjellushe Balla (Koçi) është plotësuar në mënyrë fictive pasi në faqen 2, 

rubrika “Datëlindja” është shënimi 19.02.2015, si dhe në librezë nuk ka një datë fillimi pune 

sipas rubrikave përkatëse të librezës së punës. Për Ing.Hidro Gëzim Mihaj nuk është e rregullt 

nga ana formale pasi nuk përcaktohet data e fillimit të punës, e njëjta është edhe për Ing. 

Elektrik Vera Shehu.  

 Formularët e vlerësimit për objektet “Ndërtim Rr. King Stone” dhe “Ndërtim Rr. 

Peshkopia+Tomin”, nuk janë lëshuar nga Autoriteti Kontraktor Bashkia Kamëz. 

Paraqitja e dokumentave të pasakta është kusht për skualifikim.  

 

 

 Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë  Operatorin Ekonomik  

”NDREGJONI” shpk, me adrese : TIRANE Njesia Bashkiake Nr. 8, Rruga Sule Bega, Ndertesa 

Nr. 32, Hyrja 8,, se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej 5.399.790 lekë pa tvsh, dhe 

6.497.748 lekë me tvsh, se është identifikuar si oferta e suksesshme. 

 

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Bashkisë Kamëz (Drejtorisë Juridike), sigurimin e 

kontratës, siç parashikohet në Rregullat e Prokurimit Publik, brënda 5 ditëve nga dita e 

marrjes/publikimit të këtij njoftimi dhe jo me vone se 60 ditë për lidhjen e kontratës, duke sjellë dhe 

dokumentet e paraqitura në sistem (origjinale ose fotokopje të noterizuara).  

*** 

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

anullohet për mosplotësim të numrit minimal të konkurentëve në bazë të ligjit për prokurimet 

publike Nr.9643 datë 20.11.2006, të ndryshuar. 

 

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 12.07.2018 

Ankesa: ka ose jo____JO__________ 

 

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 “G.A.C“ sh.p.k., me NUIS L61619031A, Adresa: Rr. “Him Nikolli”, 

Pall. I ri 2T,Kati I-re, Tirane dhe “SHANSI INVEST sh.p.k me NUIS 

:J61924002T  Adresa: Rr. “Him Nikolli”, Pall. I ri 2T,Kati I-re, Tirane.                                

                                                         

Proçedura e prokurimit:  “E Hapur” me mjete elektronike- Mallra, REF – Nr. UP. 3737/7 Prot.  

Dt.04.06.2018. 
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Përshkrim i shkurtër i kontratës: “ Punime primare dhe sekondare ne Nenstacionin 220 kV 

Elbasan, demontimi i nje celesi ekzistues, furnizimi dhe vendosja e nje celesi te ri 245 kV me gas 

SF6, integrimi i tij i plote me sistemin, furnizimi i pjeseve rezerve per celesat aktuale dhe pajisje 

elektrike suporti si dhe furnizim i mbrotjes rele sebashku me panelet e tyre ose rele tjeter 

ekuivalente me te qe realizon te njejta kerkesa dhe percaktimi i defektit dhe riparimi i dy 

analizatoreve te vajit    te Autotransformatoreve. 

 

Kohëzgjatja e kontratës:  5 (pese) muaj nga hyrja në fuqi e kontratës. 

 

Fondi Limit:  129,698,833 (njeqind e njezet e nente milion e gjashteqind e nentedhjete e tete mije e 

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

 

Numri i references se procedure: REF-73298-06-04-2018 

  

Data e zhvillimit të proçedurës së prokurimit: Datë 28.06.2018.   

 

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet):   Buletini i Njoftimeve Publike, Nr.23,  

Datë 11 Qershor 2018.  

 

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  çmimi më i ulët   

Njoftojmë se, kanë qenë pjesemarrës në procedurë 1 (nje) ofertues me vleren përkatëse të ofruar: 

 

1. BOE “G.A.C” sh.p.k & “SHANSI INVEST”            NUIS L61619031A &  NUIS  J61924002T   

- me vlere 128,400,000 (njeqind e njezet e tete milion e katerqind mije) Leke pa TVSH.                                            

 

* * * 

 

Duke iu referuar proçedurës së lartpërmendur, informojmë : BOE “G.A.C“ sh.p.k., me NUIS 

L61619031A, Adresa: Rr. “Him Nikolli”, Pall. I ri 2T, Kati I-re, Tirane dhe “SHANSI 

INVEST sh.p.k me NUIS :J61924002T  Adresa: Sauk, Farke e Madhe, Tirane se oferta e 

paraqitur, me një vlerë të përgjithshme 128,400,000 (njeqind e njezete e tete milion e 

katerqind mije ) 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 04.07.2018 

Ankesa:JO 
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