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 Emri i plotë i shoqërisë                     numri i NIPT-it    

Çmimi total i ofertës pa TVSH është 7.538.875 (shtatë milion e pesëqind e tridhejtë e tetë mijë e 

tetëqind e shtatëdhjetë e pesë) lekë.  

 

2. Coratel shpk                     J61817063I 

 Emri i plotë i shoqërisë                     numri i NIPT-it    

Çmimi total i ofertës pa TVSH është 7.350.500 (shtatë milion e treqind e pesëdhjetë mijë e 

pesëqind) lekë. 

 

Jane s’kualifikuar ofertuesit e meposhtem: 

 

1. Coratel shpk, për arsyet e mëposhtme: 

 Nuk i ploteson kriteret e vecanta per kualifikim. Nuk ka paraqitur asnjë nga dokumentat e 

kërkuara në pikën 2.1 gërmat “a”, “b”, “c” dhe “ç”, pika 2.2 Kapaciteti Ekonomik pikat 1,2, 

dhe 3., dhe dhe pikat 2.3.1, 2.3.2, 2.3.4, 2.3.5, 2.3.6, 2.3.7, 2.3.8, 2.3.9 të Kapacitetit Teknik.  

 

 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, “Aes Communication” shpk me adresë: 

Adresa:Lagjja Nr.1, Durrws, se oferta e paraqitur, prej saj me çmim 7.538.875 (shtatë milion e 

pesëqind e tridhejtë e tetë mijë e tetëqind e shtatëdhjetë e pesë) lekë pa tvsh është identifikuar 

si oferta e suksesshme. 

 

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Illyrian Guard sh.a me Adrese: Sauk Tiranë, kopjen e 

nënshkruar të formularit të kontratës dhe të sigurimit të kontratës, siç parashikohet në dokumentat e 

tenderit, brenda 5 (pesë) ditëve nga dita e marrjes së këtij njoftimi.  

 

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

akordohet operatorit ekonomik të renditur të dytit (kur ka nje te tille), siç parashikohet në nenin 58 

të ligjit për prokurimet publike nr.9643 date 20.11.2006. 

 

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 05.02.2020 

Ankesa:  Nuk ka patur ankesa. 

 

 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: - “ENCOAL” sh.p.k., me NIPT L51531003F, Adresa: Tiranë, 

Kashar, Yzberisht Rr. “Teodor Keko”, Godina kadastrale 3866, pasuria 

nr.305/316+1-N8. 
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- “GO-GREEN STUDIO” sh.p.k., me NIPT L62217008P, Adresa: 

Tiranë, Njësia Bashkiake nr 5, Rruga Margarita Tutulani, Pallati 29, 

kati 1, Hyrja 31 ZK 8270, nr. Pas. 7/636-N5. 

 

Procedura e prokurimit: Procedurë e hapur - me mjete elektronike – Punë 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Instalimi i trosit OPGW ne linjën 154 kV Bistrica 1 – Kufi”  

Kohëzgjatja e kontratës: 12 (dymbëdhjetë) Muaj nga hyrja në fuqi e kontratës. 

Fondi Limit: 31,450,000 (tridhjetë e një milion e katërqind e pesëdhjetë mijë) Lekë pa TVSH,  nga 

të ardhurat e OST sh.a. 

 

Numri i references i procedures: REF–46935-12-30-2019. 

Data e zhvillimit të procedurës së prokurimit: Datë 30.01.2020. 

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

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit: Çmimi më i ulët. 

 

Njoftojmë se kanë qenë pjesëmarrës në procedurë 1 (një) BOE ofertues, me vlerën përkatëse të 

ofruar si më poshtë: 

 

BOE “ENCOAL” sh.p.k., me NIPT L51531003F & “GO-GREEN STUDIO” sh.p.k., me NIPT  

L62217008P. 

Me ofertë ekonomike 30,859,027.5 (tridhjetë milion e tetëqind e pesëdhjetë e nëntë mijë e njëzetë e 

shtatë  pikë pesë) Lekë pa TVSH. 

 

* * * 

 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë Bashkimin e Operatorëve Ekonomikë 

BOE “ENCOAL” sh.p.k. me Nipt L51531003F, Adresa: Tiranë, Kashar, Yzberisht Rr. “Teodor 

Keko”, Godina kadastrale 3866, pasuria nr.305/316+1-N8 & “GO-GREEN STUDIO” sh.p.k., me 

NIPT L62217008P, Adresa: Tiranë, Njësia Bashkiake nr 5, Rruga Margarita Tutulani, Pallati 29, 

kati 1, Hyrja 31 ZK 8270, nr. Pas. 7/636-N5, për vlerën 30,859,027.5 (tridhjetë milion e tetëqind e 

pesëdhjetë e nëntë mijë e njëzetë e shtatë  pikë pesë) 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 05.02.2020. 

Ankesa: Jo 
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