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Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë: 26.02.2020   

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:  1. BOE “EMC GROUP” sh.p.k. me NIPT L71819032P, me adresë: Njesia 

Bashkiake Nr. 6, Rruga “Vasil Tromara”, Pallati Nr. 20, Kati 1, Zyra 3, 

Tiranë, & “ABB ENERGY” sh.p.k. (e regjistruar pranë Republikës së 

Kosovës), me numër unik të identifikimit të subjektit 70291252, me adresë: 

321/2 Zona Industriale, Fushë Kosovë. 

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

Njesia Bashkiake Nr. 5, Rruga “Abdyl Frashëri”, Ndërtesa Nr. 8, Hyrja 13, 

Apartamenti 07, Tiranë, & “STERKAJ” sh.p.k. me NIPT J68310708M, me 

adresë: Njesia Bashkiake Nr. 5, Bulevardi “Bajram Curri”, mbrapa pallateve 

“Agimi”, Pallati 7/1B, Kati 2, Tiranë. 

3. BOE “H & E ENERGY” sh.p.k me NIPT L71716029A, me adresë: 

Njesia Bashkiake Nr. 9, Bulevardi “Zogu I”, pallati “Kosovari”, Tiranë & 

“MEPS-A” sh.p.k, me NIPT L73431201E, me adresë: Lagjja “11 Nentori”, 

Rruga “Ibrahim Dinçi”, Ndërtesa P/N, Kati 2, Elbasan.  

 

* * * 

 

Procedura e prokurimit: “Procedurë e hapur, me mjete elektronike – Punë”, Marrëveshje kuadër, 

me disa operatorë ekonomikë, ku jo të gjithë kushtet janë të përcaktuara. 

Numri i referencës i procedurës: REF-46776-12-24-2019 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Punime për përfundimin e linjës kabllore 110 kV Tirana-Selitë 

dhe lidhja me nënstacionin 110/20 kV Kombinat”. 

Kohëzgjatja e kontratës: 12 (dymbëdhjetë) muaj nga hyrja në fuqi e marrëveshjes kuadër. 

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike, Datë 31.12.2019, Nr. 53. 

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit: çmimi më i ulët. 

Fondi Limit: 60,220,220 (gjashtëdhjetë milion e dyqind e njëzet mijë e dyqind e njëzet) Lekë pa 

TVSH, nga të ardhurat e OST sh.a. 

Data e zhvillimit të procedurës së prokurimit: Datë 10.02.2020. 

 

 

Njoftojmë se, kanë qenë pjesëmarrës në procedurë këta operatorë ekonomikë, me shumatoren e 

çmimeve për njësi të ofruar/ me vlerat përkatëse të ofruara: 

 

1. BOE “EMC Group” sh.p.k. me NIPT L71819032P 
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& “ABB Energy” sh.p.k. (e regjistruar pranë Republikës së Kosovës), me numër unik të 

identifikimit të subjektit 70291252 

Shumatorja e çmimeve për njësi të ofruar 6,092,860 (gjashtë milion e nëntëdhjetë e dy mijë 

e tetëqind e gjashtëdhjetë) Lekë pa TVSH dhe vlerë të përgjithshme 55,992,232 (pesëdhjetë 

e pesë milion e nëntëqind e nëntëdhjetë e dy mijë e dyqind e tridhjetë e dy) Lekë pa TVSH. 

 

2. BOE “ACI Engineering” sh.p.k. me NIPT L51609014F 

& “STERKAJ” sh.p.k. me NIPT J68310708M  

Shumatorja e çmimeve për njësi të ofruar 4,138,383 (katër milion e njëqind e tridhjetë e tetë 

mijë e treqind e tetëdhjetë e tre) Lekë pa TVSH dhe vlerë të përgjithshme 56,352,061.38 

(pesëdhjetë e gjashtë milion e treqind e pesëdhjetë e dy mijë e gjashtëdhjetë e një presje 

tridhjetë e tetë) Lekë pa TVSH. 

 

3. BOE “H & E ENERGY” sh.p.k. me NIPT L71716029A 

& “MEPS-A” sh.p.k. me NIPT L73431201E 

Shumatorja e çmimeve për njësi të ofruar 5,976,035 (pesë milion e nëntëqind e shtatëdhjetë 

e gjashtë mijë e tridhjetë e pesë) Lekë pa TVSH dhe vlerë të përgjithshme 58,396,840 

(pesëdhjetë e tetë milion e treqind e nëntëdhjetë e gjashtë mijë e tetëqind e dyzet) Lekë pa 

TVSH. 

 

 

Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhëm: 

Nuk ka. 

 

* * * 

 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë se jane identifikuar si operatorë 

ekonomikë të suksesshëm: 

 

1. BOE “EMC GROUP” sh.p.k. me NIPT L71819032P, me adresë: Njesia Bashkiake Nr. 6, 

Rruga “Vasil Tromara”, Pallati Nr. 20, Kati 1, Zyra 3, Tiranë, & “ABB ENERGY” sh.p.k. (e 

regjistruar pranë Republikës së Kosovës), me numër unik të identifikimit të subjektit 70291252, 

me adresë: 321/2 Zona Industriale, Fushë Kosovë, me shumatore të çmimeve për njësi të 

ofruar 6,092,860 (gjashtë milion e nëntëdhjetë e dy mijë e tetëqind e gjashtëdhjetë) Lekë pa 

TVSH dhe me vlerë të përgjithshme 55,992,232 (pesëdhjetë e pesë milion e nëntëqind e 

nëntëdhjetë e dy mijë e dyqind e tridhjetë e dy) Lekë pa TVSH. 

2. BOE “ACI ENGINEERING” sh.p.k. me NIPT L51609014F, me adresë: Njesia Bashkiake 

Nr. 5, Rruga “Abdyl Frashëri”, Ndërtesa Nr. 8, Hyrja 13, Apartamenti 07, Tiranë, & 

“STERKAJ” sh.p.k. me NIPT J68310708M, me adresë: Njesia Bashkiake Nr. 5, Bulevardi 

“Bajram Curri”, mbrapa pallateve “Agimi”, Pallati 7/1B, Kati 2, Tiranë, me shumatore të 

çmimeve për njësi të ofruar 4,138,383 (katër milion e njëqind e tridhjetë e tetë mijë e treqind e 

tetëdhjetë e tre) Lekë pa TVSH dhe me vlerë të përgjithshme 56,352,061.38 (pesëdhjetë e 

gjashtë milion e treqind e pesëdhjetë e dy mijë e gjashtëdhjetë e një presje tridhjetë e tetë) Lekë 

pa TVSH. 

3. BOE “H & E ENERGY” sh.p.k me NIPT L71716029A, me adresë: Njesia Bashkiake Nr. 9, 

Bulevardi “Zogu I”, pallati “Kosovari”, Tiranë & “MEPS-A” sh.p.k, me NIPT L73431201E, 
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me adresë: Lagjja “11 Nentori”, Rruga “Ibrahim Dinçi”, Ndërtesa P/N, Kati 2, Elbasan, me 

shumatore të çmimeve për njësi të ofruar 5,976,035 (pesë milion e nëntëqind e shtatëdhjetë e 

gjashtë mijë e tridhjetë e pesë) Lekë pa TVSH dhe me vlerë të përgjithshme 58,396,840 

(pesëdhjetë e tetë milion e treqind e nëntëdhjetë e gjashtë mijë e tetëqind e dyzet) Lekë pa 

TVSH. 

 

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqiteni pranë Drejtorisë së Prokurimeve të OST sh.a., me adresë 

Tiranë Kashar Yrshek, Autostrada Tiranë -Durrës, Km 9, brenda 15 (pesëmbëdhjetë) ditëve nga 

dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi për të lidhur draft marrëveshjen. 

 

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 27.02.2020. 

Ankesa: Jo. 

 

 

BASHKIA   TEPELENE 
FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT 

 

Për: [Europetrol Durres Albania   sha  NIPTI  K24010212N] 

Adresa:  ”Bulevardi ”Zhan d’Ark” Pall 5,1/1   TIRANE   

           

Procedura e prokurimit: : “Blerje  karburant  nafte per nevoja te Bashkise  Tepelenë” 

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-48822-02-03-2020 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Blerje  karburant  nafte per nevoja te Bashkise  Tepelenë”për  11 

muaj] 

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [10.02.2020] [5] 

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  çmimi më i ulët  x  

 

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

 

1. Operatori  ekonomik “Europetrol Durres Albania”   sha                                                   

Emri i plotë i shoqërisë                                                          numri i NIPT-it   K24010212N  

Vlera:   marzhi i fitimit    5.4 %          (pese pike kater  perqind)   

2. Operatori  ekonomik “A&T”   sha                                                   

    Emri i plotë i shoqërisë     numri i NIPT-it  L32320008H  

Vlera: marzhi i fitimit  6.89   %          (gjashte pike tetedhjete e nente  perqind)   

 

Nuk  ka të skualifikuar . 

 

Pas hapjes së ofertave ekonomike nga ana e antarëve të KVO-së dhe nga verifikimi i 

dokumentacionit të ofruar prej operatorëve ekonomik pjesmarrës rezultoi se nuk pati operator të 

skualifikuar 
 

* * * 

 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë [“Europetrol Durres Albania”   sha     

K24010212N] se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej [Vlera   marzhi i fitimit    5.4 


