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Buletini i Njoftimeve Publike nr 37,date  17/09/ 2018    

 

Njoftojmë se  ka qënë pjesëmarrës në procedurë ky ofertues me vlerën përkatëse të ofruara: 

 

1. “SINANI TRADING”  shpk me nr Nipti J64103483H me vlere te ofruar prej  2 830 000 

(dy milion e teteqind e tridhjete mije) te ofruar prej  leke pa TVSH 

 

U kualifikua ofertuesi i meposhtem: 

 

1. “SINANI TRADING”  shpk me vlere te ofruar prej 2 830 000 (dy milion e teteqind e 

tridhjete mije) leke pa TVSH, per dokumentacion te rregullt ligjor, tekniko - financiar 

 

 

Të  skualifikuar nuk ka.  

 

* * * 

 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur,njoftojme  operatorin ” “SINANI TRADING”   

sh.p.k se oferta e paraqitur me vlere prej 2 830 000 (dy milion e teteqind e tridhjete mije) leke pa 

TVSH është identifikuar si oferta e suksesshme. 

 

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Bashkise Bulqize, kopjen e nënshkruar të formularit të 

kontratës dhe të sigurimit të kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 60 

(gjashtëdhjetë) ditëve nga data e këtij publikimi por ne cdo rast subjekti është i detyruar t’i 

përgjigjet kërkesës së autoritetit kontraktor për lidhjen e kontratës brenda 5 (pesë) ditëve nga data e 

marrjes së kërkesës ne zbatim te nenit 21 te Vkm 914, datë 29.12.2014 “ Për Miratimin e 

Rregullave të Prokurimit Publi” I ndryshuar  . 

 

Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, kontrata do t’i 

akordohet ofertuesit vijues në klasifikimin përfundimtar, oferta e të cilit është dorëzuar me një vlerë 

të përgjithshme : (Nuk ka ofertues tjeter te kualifikuar ) 

 

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 25.09.2018 

Ankesa: nuk ka pasur  

 

 

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: “Red & Black” sh.p.k., me NIPT L32214009F 

                                      Adresa: Rruga “Sitki Cico”, Pallati “Prodani Construction”, Kati 

1, Tiranë 
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  “Aci Engineering” sh.p.k., me NIPT L51609014F 

 Adresa: Njësia Bashkiake Nr. 5, Rruga “Abdyl Frashri”, Pallati 

31, Seksioni B, Ap. 6, Tiranë 

  “SINTEZA CO” sh.p.k., me NIPT K11324003F 

 Adresa: Rruga “Fortuzi”, Nr. 5, Tiranë 

 “METEO” sh.p.k., me NIPT L26310801C 

 Adresë: Rruga nacionale Gramsh-Elbasan, ndërtesë private, zona 

kadastrale Nr. 1362, nr. pasurie 6/76, pranë uzinës, Pishaj Cekin, 

fshati Cekin, Elbasan 

 

Procedura e prokurimit:  “Procedurë e hapur” - me mjete elektronike - Punë 

REF – Nr. UP. 3804/6 Prot., Dt.16.07.2018 

 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Rehabilitimi i anës 110 kV të Nënstacionit Ibë” 

 

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

Fondi Limit: 100.080.000 (njëqind milion e tetëdhjetë mijë) Lekë pa TVSH, nga të ardhurat e OST 

sh.a. 

 

Numri i referencës i procedurës: REF-79786-07-18-2018 

  

Data e zhvillimit të procedurës së prokurimit: Datë 27.08.2018.   

 

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet):   Buletini i Njoftimeve Publike, Datë 23.07.2018, 

Nr.29. 

 

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  çmimi më i ulët.   

 

Njoftojmë se, kanë qenë pjesemarrës në procedurë 6 (gjashtë) ofertues, me vlerë përkatëse të ofruar: 

 

1. ARGUS POWER 
me NIPT L41707026U 

pa ofertë ekonomike 

 

2. EDONIL KONSTRUKSION             
me NIPT K11519006K  

me vlerë oferte 92,543,851 (nëntëdhjetë e dy milion e pesëqind e dyzet e tre mijë e tetëqind 

e pesëdhjetë e një) Lekë pa Tvsh 

 

3. EL-POWER & ELEKTROINVEST & ALBAN KONSTRUKSION  
me NIPT L12009008K 

      NIPT J62103004A 

      NIPT K36525268H 

me vlerë oferte 99,302,543 (nëntëdhjetë e nëntë milion e treqind e dy mijë e pesëqind e 

dyzet e tre) Lekë pa Tvsh 
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4. NIKA & EVEREST 
me NIPT J76705047U 

      NIPT J78311921L                                                                                

me vlerë oferte 94,618,639 (nëntëdhjetë e katër milion e gjashtëqind e tetëmbëdhjetë mijë e 

gjashtëqind e tridhjetë e nëntë) Lekë pa Tvsh 

 

5. Aci Engineering & Red & Black & SINTEZA CO & METEO     
me NIPT L51609014F 

      NIPT L32214009F 

      NIPT K11324003F  

      NIPT L26310801C        

me vlerë oferte 97,210,290 (nëntëdhjetë e shtatë milion e dyqind e dhjetë mijë e dyqind e 

nëntëdhjetë) Lekë pa Tvsh 

 

6. SHANSI INVEST  
me NIPT J61924002T                                                                                   

me vlerë oferte 99,895,185 (nëntëdhjetë e tetë milion e tetëqind e nëntëdhjetë e pesë mijë e 

njëqind e tetëdhjetë e pesë) Leke pa Tvsh 

 

Janë s’kualifikuar ofertuesit e mëposhtëm: 

 

1. OE “ARGUS POWER”, për arsyet se: 

Nuk ka paraqitur asnjë dokument të kërkuar në kërkesat e tenderit përfshirë ketu dhe 

oferten ekonomike. 

 

2. OE “EDONIL KONSTRUKSION”, për arsyet se: 

Operatori ekonomik ne oferten e tij me gabime matematikore, konkretisht gabimet 

ndodhen në zerat e punimeve “8. Bazamentet për Marshalling Kioske”, dhe tek zërat e 

punimeve “4. Pajisjet e kontroll – montimit”.  Gjithashtu është bërë gabim matematikor në 

përllogaritjen e TVSH. Gabimi total në vlerë është 26,856,351.21 lekë ose e përllogaritur në 

përqindje është 22.15 %. 

Nuk ka përmbushur pikën 2.3.1, “Kapaciteti teknik” të kritereve e veçanta të 

kualifikimit sepse nuk ka paraqitur punë të ngjashme. Kontratat e paraqitura kanë vetëm 

punë civile. 

 Nuk ka përmbushur pikën 2.3.6, “Kapaciteti teknik” të kritereve e veçanta të 

kualifikimit sepse ka paraqitur vetëm Granit Elezin dhe Ismail Meçen si punonjës të pajisur 

me kartela personale të sigurimit teknik me kategorinë e sigurimit teknik IV kur ndërkohë 

janë kërkuar 3 (tre) punonjës me kategorinë IV –V. 

 Nuk ka përmbushur pikën 2.3.7, “Kapaciteti teknik” të kritereve e veçanta të 

kualifikimit pasi nuk ka paraqitur Autovinç me kosh. Gjithashtu operatori ekonomik nuk ka 

paraqitur shtojcën 10.  

 Nuk ka përmbushur pikën 2.3.9, “Kapaciteti teknik” të kritereve e veçanta të 

kualifikimit sepse nuk ka paraqitur tabelën me të dhënat teknike të plotësuar,  paraqitura nga 

AK në shtojcën 13 “Specifikimet teknike”. 
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 Nuk ka përmbushur pikën 2.3.10, “Kapaciteti teknik” të kritereve të veçanta të 

kualifikimit sepse për listën e kërkuar, të mallrave si çelesa, ndarës, shkarkues etj, nuk ka 

paraqitur autorizim prodhuesi, ISO, katalog dhe test raporte. 

 Nuk ka përmbushur pikën 2.3.11, “Kapaciteti teknik” të kritereve të veçanta të 

kualifikimit sepse OE nuk është i pajisur me licence profesionale në fushën e projektimit 

dhe nuk ka as marrëveshje kontraktuale me disponuesit e ketyre licencave, lëshuar nga 

organet përkatëse, për kategoritë e kërkuara.  

 

3. BOE “NIKA” shpk & “EVEREST” shpk, për arsyet se: 

 Nuk ka përmbushur pikën 2.3.1, “Kapaciteti teknik” të kritereve e veçanta të 

kualifikimit sepse i) “Everest” Shpk ka paraqitur si punë të ngjashme objektin: 

“Rehabillitimi i impiantit 110 kV të N/Stacionit Lac 1” ku ky operator ka qenë pjesë e 

bashkimit të operatorëve ekonomik me shoqerinë “Shansi Invest” dhe referuar kontratës së 

bashkëpunimit “Everest” Shpk ka marrë përsipër vetëm punimet civile dhe ii) Operatori 

ekonomik “Nika” referuar akt marrëveshjes në lidhje me bashkimin e operatorëve ekonomik 

ka marrë përsipër punimet: Punime montimi pajisje nënstacioni; pajisjet e rrymës së 

vazhduar/alternative; pajisjet e seksionusit dhe zbarave 110 kV; pajisjet e daljes të linjës 110 

kV pajisjet e kontroll monitorimit; pajisjet e telekomunikacionit dhe hartimin e projektit të 

zbatimit për punimet civile dhe specifike, punime për të cilat nuk ka kontrata të ngjashme 

dhe kapacitet për ti kryer. 

Nuk ka përmbushur pikën 2.3.6, “Kapaciteti teknik” të kritereve e veçanta të 

kualifikimit sepse bashkimi i operatorëve ka paraqitur vetëm  Vladimir Mila dhe Hekuran 

Kaloshi si punonjës të pajisur me kartela personale të sigurimit teknik në kategorinë e 

sigurimit teknik IV. 

Nuk ka përmbushur pikën 2.3.11, “Kapaciteti teknik” të kritereve të veçanta të 

kualifikimit sepse BOE nuk është i pajisur me licencë profesionale në fushën e projektimit 

dhe nuk ka as marrëveshje kontraktuale me disponuesit e këtyre licencave, lëshuar nga 

organet përkatëse, për kategoritë e kërkuara. 

 

4. BOE “EL-POWER” shpk & “ELEKTROINVEST” shpk & “ALBAN 

KONSTRUKSION” shpk, për arsyet se: 

 

Nuk ka përmbushur pikën 2.3.1, “Kapaciteti teknik” të kritereve të veçanta të 

kualifikimit sepse OE “Alban Konstruksion” Shpk pjesë e BOE “EL-POWER” & 

“ELEKTROINVEST” & “ALBAN KONSTRUKSION” ka marrë punimet ndërtimi, 

punime montimi për pajisjet e nënstacionit, pajisjet e kontroll monitorimit dhe 

telekomunikacionit gjë për të cilat nuk ka kontrata të ngjashme. Ndërsa Kontrata me Objekt 

“Ndërtim i Nën stacionit elektrik 110\20(10) kV Farkë Tiranë” është jashtë afatit tre vjeçar 

nga dita e hapjes së tenderit. 

 

Nuk ka përmbushur pikën 2.3.5, “Kapaciteti teknik” të kritereve të veçanta të 

kualifikimit sepse “Alban Konstruksion” Shpk nuk ka paraqitur  listpagesat e muajit 

korrik 2018 referuar legjislacionit mbi Tatimet në Republikën e Shqipërisë. 

 

* * * 
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Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë BOE “Aci Engineering” sh.p.k, 

me NIPT L51609014F, me Adresë: Njësia Bashkiake Nr. 5, Rruga “Abdyl Frashri”, Pallati 31, 

Seksioni B, Ap. 6, Tiranë, & “Red & Black” sh.p.k, me NIPT L32214009F, me Adresë: Rruga 

“Sitki Cico”, Pallati “Prodani Construction”, Kati 1, Tiranë; & “SINTEZA CO” sh.p.k., me NIPT 

K11324003F, me Adresë: Rruga “Fortuzi”, Nr. 5, Tiranë & “METEO” sh.p.k., me NIPT 

L26310801C, me Adresë: Rruga nacionale Gramsh-Elbasan, ndërtesë private, zona kadastrale Nr. 

1362, nr. pasurie 6/76, pranë uzinës, Pishaj Cekin, fshati Cekin, Elbasan; me një vlerë të 

përgjithshme prej 97,210,290 (nëntëdhjetë e shtatë milion e dyqind e dhjetë mijë e dyqind e 

nëntëdhjetë) 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 05.09.2018  

Ankesa:Po. 

Përgjigje: Vendimi Nr. 6390/3 Prot, datë 19.09.2018, i KSHA. 

 

 

TERMOCENTRALI VLORE SH.A 
FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT 

 

Date 03.10.2018 

Për: AA&P me adrese: Rruga Kongresi i Lushnjes, perballe shkolles Naim Frasheri, godine 2 

kateshe, kati2 Tirane. 

 

Procedura e prokurimit: Kerkese per propozim 

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF -85097-09-10-2018 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: Blerje  materiale konsumi elektrike. Fondi limit:  prej  1'249'000 

(njemilionedyqindedyzeteenentemije) leke pa tvsh. Burimi i financimit KESH sh.a. Kohezgjatja e 

levrimit te mallit do te jete 20 dite nga nenshkrimi i kontrates. 

 

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike Data 17.09. 2018 Nr.37  

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  çmimi më i ulët  X  oferta ekonomikisht më e favorshme  

 

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

 

1.  AA&P                                                             L61713009Q 

     Emri i plotë i shoqërisë     numri i NIPT-it    

Vlera  1'147’700(njemiljonenjeqindedyzeteshtatemijeshtateqind)leke pa tvsh. 

          (me numra dhe fjalë) 
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	-  Ne certefikaten e  pronesise se mjetit, Lloji dhe destinacioni  per perdorimin e mjetit eshte APV  dhe jo cisterne sic pasqyrohet ne certefikatat e mjeteve  qe perdoren per Autobot .
	- I gjithe dokumentacioni shoqerues i mjetit ( Certefikata e pronesise se mjetit rrugor, Certefikata e kontrollit teknik te mjetit, Polica e sigurimit te detyrueshem te mjetit, leja e qarkullimit, i referohen mjetit me targa LE 4344 A , APV, kamion me...
	-Ne lidhje me plotesimin e kriterit 2.3.7 mbi disponimin e mjeteve dhe pajisjeve
	per dissponimin e nje pajisje ndricimi per kantier  shoqeria Junik shpk ka paraqitur nje kontrate qiraje date 7.09.2018 me shoqerine SEGMENT Sh.p.k   per marrje me qira te pajisjes Kulle ndricimi  te tipit Atlas Copco QLB 02 (Paisje Ndricimi per kanti...
	1.Biba shpk  me nr nipti K32618815N
	Ka paraqitur (1)
	10. Formularin e ofertes
	11. Vertetim per xhiron e tre viteve te fundit
	12. Licensen e  shoqerise
	13. Iso 9001 2015
	14. Iso 14001-2015
	15. Iso 18001-2007 .
	Nuk ka paraqitur asnje lloj dokumentacioni tjeter per permbushje te kritereve te vecanta kualifikuese
	2. Lala shpk me nr nipti J764 18903B
	Nuk ka paraqitur asnje lloj dokumentacioni tekniko-ligjor ne permbushje te kritereve tekniko ligjore (1)
	3.Be Is me nipt K 71412003A me vlere oferte 56 559615 leke ka paraqitur terheqje me shkim nga kjo procedure prokurimi me shkresen nr 217 prot date 17.09.2018 protokolluar ne bashkine Lezhe me nr 8187 date 18.09.2018 .
	4.ELDA-VL shpk me nipt K67106202W
	Nuk ka dorezuar oferte ekonomike (1)
	Nuk ka paraqitur asnje lloj dokumentacioni ne permbushje te kritereve te vecanta kualifikuese (1)
	5.. Gjikuria me nr nipti J62903456H
	Ka paraqitur : (1)
	1.ekstrakt tregtar
	Vertetim per shlyerje detyrimesh
	Bilancet 2015-2017
	Vertetim xhiroje vjetore
	Vertetim gjykate ,prokurori
	Formularet E sig 2018
	Vertetim nr punonjesish
	License profesionale
	Dokumentacion per permbushje te kriterit per mjekun e shoqerise
	Nuk ka paraqitur asnje lloj dokumentacioni ne permbushje te kritereve te tjera kualifikuese
	Se dyti : ing. Ernest Frroku profili strukturist nuk fuguron ne licenssene  shoqerise si drejtues teknik
	Shoqeria Junik shpk ne permbushje te kriterit te  percaktuar ne piken 2.3.4 te kritereve te vecanta kualifikuese  ka paraqitur dokumentacioni e ing ne profilin strukturis Ernest frroku duke mos permbushur kriterin qe inxhinieri i ndertimit profili str...
	SE TRETI :
	-ne lidhje me plotesimin e kriterit 2.3.7 mbi disponimin e mjeteve dhepajisjeve
	per dissponimin e nje autoboti uji shoqeria Junik shpk ka paraqitur nje kontrate qiraje date 05.09.2018 me shoqerine Shpresa AL per marrje me qira te autobotit  te ujit me targa AA896 JF si dhe dokumentacionin e kerkuar ne piken 2.3.8 te kritereve te ...
	-ne lidhje me plotesimin e kriterit 2.3.7 mbi disponimin e mjeteve dhepajisjeve (1)
	per dissponimin e nje pajisje ndricimi per kantier  shoqeria Junik shpk ka paraqitur nje kontrate qiraje date 7.09.2018 me shoqerine Segment  per marrje me qira te pajisjes Kulle ndricimi Tip ATLAS COLPO . Kontrata e qirase nuk eshte shoqeruar me doku...
	Ne kriteret e vecanta kualifikuese eshte kerkuar qe kontrata e qirase te shoqerohet me dokumentacionin perkates te pronesise .
	Për sa më sipër, Operatori Ekonomik shoqëria “B 360” shpk s’kualifikohet pasi nuk ka paraqitur dokumentacionin e plotë ligjor, teknik dhe ekonomik  kërkesa këto të përcaktuara në Kriteret e Përgjithshme të Kualifikimit dhe Kriteret e Veçanta të Kualif...
	Për sa më sipër, Operatori Ekonomik shoqëria “Tetra Solution” shpk s’kualifikohet pasi nuk ka paraqitur dokumentacionin e plotë ligjor, teknik dhe ekonomik  kërkesa këto të përcaktuara në Kriteret e Përgjithshme të Kualifikimit dhe Kriteret e Veçanta ...
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	 Nuk është paraqitur për dorëzimin e mostrave të mallrave objekt prokurimi në orën dhe datën e zhvillimit të tenderit.
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	Komisioni i Vlerësimit të Ofertave nga shqyrtimi i kësaj oferte në mbështetje të Nenit 53 pika 5, të Ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006, “Për Prokurimin publik” (i ndryshuar) dhe Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimi... (9)
	Komisioni i Vlerësimit të Ofertave nga shqyrtimi i kësaj oferte në mbështetje të Nenit 53 pika 5, të Ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006, “Për Prokurimin publik” (i ndryshuar) dhe Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimi... (10)

	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (3)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 26.09.2018
	Ankesa: ka ose jo.
	Nuk ka ankesa
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (4)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 03.10.2018
	Ankesa: JO/Komisioni i Prokurimit Publik
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (5)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë: 24.09.2018
	Ankesa: _JO__
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (6)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë : 26.09.2018
	Ankesa: NUK KA
	DREJTORIA E SPITALIT RAJONAL VLORE
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (7)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 26-09-2018
	Ankesa: ka ose jo____ NUK KA PASUR ANKESA
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (8)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë  20.08.2018
	Ankesa: ka ose jo Ka
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (9)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 25.09.2018
	Ankesa: Jo (1)
	Komisioni i Vlerësimit të Ofertave nga shqyrtimi i kësaj oferte në mbështetje të Nenit 53 pika 5, të Ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006, “Për Prokurimin publik” (i ndryshuar) dhe Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimi...

	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (10)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 26.09.2018 (1)
	Ankesa: Nuk u paraqitën ankesa për vlerësimin e ofertave për këtë procedurë prokurimi.
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (11)
	2. Shoqëria të ketë të punësuar ose me kontratë dhe të siguruar staf teknik, ku përfshihen:
	c. “Një planë të detajuar per permbushjen e punimeve ne sasi dhe cilesi brenda afatit  kohor sipas grafikut të ekzekutimit te punimeve te kerkuar nga AK i shperndare ne kohe dhe ne zera punimesh”.
	II.  UDHËZIME PËR OPERATORËT EKONOMIKË
	Seksioni 1 Hartimi i ofertës
	Nga verifikimi i dokumentacionit të ngarkuar nga operatori ekonomik “ELDA-VL” shpk rezulton se formulari i ofertës është pa çmimin e ofertës.
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