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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 “Grant Thorton Albania” sh.p.k me NIPT K91923007M

Adresë: “Rruga Sami Frashëri”, Kompleksi T.I.D, Hyrja B, Kati

1, Tirane.

Procedura e prokurimit: “Kërkesë për Propozim” - me mjete elektronike – Shërbim.

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Auditimi nga një shoqëri e pavarur audituese i

pasqyrave financiare të OST sh.a. për vitin 2019”.

Kohëzgjatja e kontratës: 1 (një) Muaj nga hyrja në fuqi e kontratës.

Fondi Limit: 1,250,000.00 (një milion e dyqind e pesëdhjetë mije) Leke pa TVSH,

nga të ardhurat e OST sh.a.

Numri i references i procedures: REF-41466-10-29-2019

Data e zhvillimit të procedurës së prokurimit: Datë 11.11.2019.

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike, Nr.44, Datë

04 Nëntor 2019.

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit: çmimi më i ulët.

Njoftojmë se ka qenë pjesëmarrës në procedurë 1 (një) ofertues, me vleren përkatëse

të ofruar si më poshtë:

OE “Grant Thorton Albania” sh.p.k NIPT K91923007M me vlere 1,250,000 (një

milion e dyqind e pesëdhjetë mijë) Lek pa TVSH.
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* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë Operatorin Ekonomik

“Grant Thorton Albania” sh.p.k me NIPT K91923007M, me Adresë: Tirane

“Rruga Sami Frasheri”, Kompleksi T.I.D,Hyrja B,Kati 1 se oferta e paraqitur me një

vlerë të përgjithshme prej 1,250,000 (nje milion e dyqind e pesedhjete 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 15 (pesëmbëdhjetë) ditëve

nga dita e marrjes së 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 14.11.2019.

Ankesa: JO

ADMINISTRATORI I OST SH.A.

Skerdi Drenova


