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OPERATORI I SISTEMIT TË TRANSMETIMIT

DREJTORIA E PROKURIMEVE

Nr.______prot. Tiranë,

më___.___.2019

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: “ACI ENGINEERING” sh.p.k., me NIPT L51609014F

Adresa: Rruga “Abdyl Frashëri”, Nd. 8, H. 13, Apt. 7, Njesia

Administrative Nr. 5, Tiranë

Procedura e prokurimit: “Kërkesë për propozim” - me mjete elektronike – Punë

Numri i referencës i procedurës: REF-37062-09-24-2019

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Rivënia në punë e segmentit kabllor të linjës 110 kV

N/St.Tirana 1-N/St Traktora”

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

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike, Datë 30.09.2019,

Nr. 39

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit: çmimi më i ulët

Fondi Limit: 7,430,000 (shtatë milion e katërqind e tridhjetë mijë) Lekë pa TVSH, nga të

ardhurat e OST sh.a.

Data e zhvillimit të procedurës së prokurimit: Datë 07.10.2019

Njoftojmë se, kanë qenë pjesemarrës në procedurë 2 (dy) ofertues, me vlerë përkatëse të

ofruar:

1. OE “ALBAELETTRICA” shpk, me NIPT J61826012K me ofertë ekonomike

6,000,000 (gjashtë milion) Lekë pa TVSH.
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2. OE “ACI Engineering” shpk, me NIPT L51609014F me ofertë ekonomike 7,180,000

(shtatë milion e njëqind e tetëdhjetë mijë) Lekë pa TVSH.

Janë s’kualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

1. OE “ALBAELETTRICA” sh.p.k., me NIPT J61826012K

për arsyet se:

o Nuk ka permbushur piken 2.3.9, “Per kapacitetin teknik” te kritereve te vecanta te

kualifikimit sepse nuk disponon asnje nga dy specialistet te certifikuar, te kerkuar, per

te punuar me terminalet 110 kV e siper dhe as nuk ka mbeshtetjen e ndonje kompanie

qe i disponon keta specialist.

Eshte paraqitur nje Certifikate e leshuar per llogari te Goran Jovic, e pa perkthyer.

Nuk eshte paraqitur asnje Deklarate qofte nga kompania ku mund te jete I punesuar

“Goran Jovic” por as nga ky i fundit per OE ofertues qe ky specialist eshte ne

dispozicion te OE per kete projekt.

o Katalogjet e kerkuara jane te paperkthyera ne gjuhen shqipe. Kjo ne kundershtim me:

i) piken 4.6 “Gjuha(-ët) për hartimin e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje” te

njoftimit te kontrates ne DST, ku eshte percaktuar vetem gjuha shqipe si gjuhe për

hartimin e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje dhe ii) Kriteret e përgjithshme të

pranimit/kualifikimit, citojme “Nëse gjuha e përdorur në procedurë është gjuha

shqipe, atëherë dokumentat në gjuhë të huaj duhet të shoqërohen me një përkthim të

noterizuar në gjuhën shqipe”.

o Nuk ka permbushur piken 1/g, te kritereve te vecanta te kualifikimit, ne lidhje me

shlyerjen e të gjitha detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike të kontratave të

energjisë që ka operatori ekonomik sepse: i) Ka paraqitur vertetimin debie, me Nr

14934/1 Prot., date 15.07.2019, nga OSHEE, ku citohet se nuk ka detyrime deri me

date 12.07.2019, pra perfshire faturen koherente te muajit Qershor por nuk ka

paraqitur vertetim per muajt Korrik dhe Gusht;

ii) Ofertuesi ka paraqitur vertetim nga OSHEE ne lidhje me keto kontrata:

TR3V160177573169, TR1H030468260752, TR1H030468260762,

TR1H110026024808 dhe TR1H030468260761, per te cilat nuk ka detyrime duke

perfshire dhe detyrimet e muajit Qershor. Mirepo referuar Ekstraktit Historik leshuar

nga QKB, Albaelettrica ka vende të tjera të ushtrimit të aktivitetit ne adresat:

1. Tirane Tirane TIRANE Rruga Myslym Shyri, Kulla 3.

2. Vlore Vlore VLORE Lagjja ''29 Nëntori'', Godina Nr.18/26, Z.K. 8603, Kati 0 (Zero)

3. Korce QENDER BILISHT VISHOCICE Bilisht, Fshati Vishocice, Zona Kadastrale

3787

4. Tirane Petrele MULLET Ndertimi i Kompleksit te Vilave Rolling Hills,

5. Tirane Kashar KATUNDI I RI Autostrada Tirane-Durres, Km 8, Zona Kadastrale

2119, Nr.Pasurie 164/23 Tirane Tirane

6. TIRANE Bulevardi Zhan D'Ark, pallati i ri nr.61, hyrja 2, kati i parë, pranë

MInistrisë së Jashtme.

7. Tirane Tirane TIRANE Millennium Business Center, Rruga e Kavajes, njesia

bashkiake nr 10, zona kadastrale 8380, (perballe Dhomes se Tegtise),
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8. Durres, Kruje, Kruje, Godine ne ndertim, Borizane, prane fabrikes se Cimentos.

9. TIRANE Njesia bashkiake nr 7, bulevardi Gjergj Fishta, zona kadastrale 8220, nr

pasurie 6/262-N6, kati 00, shkalla 3, (qendra Alpas)

10. Tirane Petrele PETRELE Njesia Administrative Petrele, Zona Kadastrale 2735,

Rruga "Seit Teqja"

11. Tirane Kashar KASHAR Autostrada Tirane - Durres, Km8 prane magazines qendrore

te "Albaelettrica" sh.p.k

12. Tirane Tirane TIRANE Njësia Bashkiake Nr.7, Bulevardi Gjergj Fishta, Ndërtesa

Nr.146, Shkalla 2 (Qendra Alpas), Kati i pare

13. Vlore Vlore VLORE Lagjja ''Pavarësia'', Rruga ''Ismail Qemali'', Kompleksi me 3

Kulla 10-11 Katëshe, pranë N.B.G BANK

Per te cilat minimalisht nuk ka vertetim ne lidhje me detyrimet e shlyerjes se

energjise elektrike per 8 adresa ku ushtron aktivitetin e deklaruar.

o Nuk ka permbushur piken 2.3.7, “Per kapacitetin teknik” te kritereve te vecanta te

kualifikimit sepse nuk ka vertetuar sipas percaktimeve te ketij kriteri se disponon

paisjen Meger (pajisje per testimin e izolacionit).

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë OE “ACI ENGINEERING”

sh.p.k., me NIPT L51609014F, Adresa: “Abdyl Frashëri”, Nd. 8, H. 13, Apt. 7, Njesia

Administrative Nr. 5, Tiranë; se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej

7,180,000 (shtatë milion e njëqind e tetëdhjetë mijë) 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 10 (dhjetë) 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 21.10.2019.

Ankesa: Jo.

ADMINISTRATOR I OST SH.A.

Skerdi Drenova


