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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 prej 1,290,810 (një milion e dyqind e nëtëdhjetë mijë e tetëqind e dhjetë)lekë, 

siç parashikohet në nenin 58 të Ligjit nr.9643 datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i 

ndryshuar.  

 

Njoftimi i Klasifikimit  ju komunikua nga sistemi elekronik të gjithë subjekteve pjesmarrëse, më 

datë: 31.08.2018 

Ankesa: ka ose jo: PO 

(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë: 10.09.2018 

 

 
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.  

      

                                  “ONYX” sh.p.k me NIPT L62130005H 

                                   me Adresë: Rr. Donika Kastrioti, Pallati 14, Ap. 11E, Tiranë. 

 

Procedura e prokurimit:  “Proçedurë e hapur” - me mjete elektronike – Punë, me REF – Nr. UP. 

4228/6 Prot. Dt.16.07.2018. 

 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: ‘‘Ndërtim Linja TL, 110 Kv, N/stacionin Sallmone –Gjiri i 

Lalëzit dhe shtesë trakti 110 kV në N/stacionin Sallmone”. 

 

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

 

Fondi Limit:  187,000,000 (njëqind e tetëdhjetë e shtatë milion) Lekë pa TVSH, nga të ardhurat e 

OST sh.a. 

 

Numri i references i procedures: REF-80139-07-20-2018 

  

Data e zhvillimit të procedurës së prokurimit: Datë 28.08.2018.   

 

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet):   Buletini i Njoftimeve Publike, Nr.30, Datë 30 Korrik 

2018. 

 

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  çmimi më i ulët.   

 

Njoftojmë se, kanë qenë pjesemarrës në procedurë 3 (tre) ofertues, me vlerat përkatëse të ofruar si 

më poshtë: 

       Për:                             “EnBi Power”sh.p.k me NIPT K47905860J,  

                                            me Adresë: Rr. e Kavajës, 100 Vitrinat, Kulla 2, Kati 3, Tiranë, & 
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1.  BOE “Enbi Power” sh.p.k & “ONYX” sh.p.k  

         NIPT K47905860J & NIPT L62130005H                                              

- Vlera 182,877,080 (njëqind e tetëdhjetë e dy milion e tetëqind e shtatëdhjetë e shtatë mijë 

e tetëdhjetë) Lekë pa Tvsh. 

 

2. “Argus Power” sh.p.k     NIPT L41707026U 

- Nuk ka paraqitur ofertë ekonomike. 

 

3. BOE “Red & Black” & “Aci Engineering” & “Meteo” & “Ndrekaj” sh.p.k 

       NIPT L31214009F & NIPT L51609014F & NIPT L26310801C & NIPTJ69102312S 

 

- Vlera 178,424,388.04 (njëqind e shtatëdhjetë e tetë milion e katërqind e njëzet e katër 

mijë e treqind e tetëdhjetë e tetë pikë zero katër) lekë pa Tvsh. 

 

 Jane Skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:    

 

1. “Argus Power” sh.p.k              NIPT L41707026U 

Perkatesisht per Arsyet e meposhtme: 

• Nuk ka paraqitur asnjë dokument të kërkuar në DT përfshirë këtu edhe ofertën ekonomike. 

 

2. BOE “Red & Black” & “Aci Engineering” & “Meteo” & “Ndrekaj” sh.p.k 

       NIPT L31214009F & NIPT L51609014F & NIPT L26310801C & NIPTJ69102312S 

 

Perkatesisht per Arsyet e meposhtme: 

o Nuk ka permbushur piken 2.3.7, “Kapaciteti teknik” te kritereve e vecanta te kualifikimit 

pasi nuk ka paraqitur Vinc dhe Autovinç me kosh.  

o Nuk ka permbushur piken (e), pasi vertetimi i OSHEE i paraqitur nga shoqeria Meteo sh.p.k 

deshmon qe kjo kompani nuk ka kontrate furnizimi me energji elektrike edhe pse ne 

ekstraktin e shoqerise figuron se kjo kompani ka zyra ku zhvillon aktivitetin.  

o  Nuk ka permbushur piken 2.3.10, “Kapaciteti teknik” te kritereve e vecanta te kualifikimit 

sepse: i) per listen e kerkuara, te mallrave ka paraqitur te gjitha test reportet te paperkthyera 

kjo ne kundershtim me kriteret e pergjithshme te kualifikimet sepse gjuha e ofertes eshte 

gjuha shqipe; ii) katalogu per shtyllat, i paraqitur nuk permban asnje detaj teknik dhe eshte i 

perkthyer vetem 1 faqe. 

o  Nuk ka permbushur piken 2.3.11, “Kapaciteti teknik” te kritereve e vecanta te kualifikimit 

sepse BOE ka paraqitur liçense profesionale ne fushen e projektimit por i mungojne keto 

pika license: 4. PROJEKTUES INSTALATOR g) Projektim të sistemeve të monitorimit dhe 

automatizimit në industri dhe ndërtesa; 8. PROJEKTUES GJEODET 

a) Rivelime inxhinierike; 9. STUDIM GJEOLLOGO INXHINIERIK –

HIDROGJEOLOGJIK a) Studim/Vlerësim gjeologo-inxhinierik i truallit për objekte civile-

ekonomike deri 5 kat. 

                                                                  

* * * 

 



Buletini Nr. 39 datë  01 Tetor 2018                                            Agjencia e Prokurimit Publik 

 
 

 
Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Këshilli i Ministrave    Tel.+ 355 4 22 77 510        https://www.app.gov.al           91/511  

 

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

Ekonomike “Enbi Power” sh.p.k me NIPT K47905860J, me Adresë: Rr. e Kavajes, 100 Vitrinat, 

Kulla 2, Kati 3, Tiranë & “ONYX” sh.p.k me NIPT L62130005H, me adresë: Rr “Donika 

Kastrioti”, Pallati 14, Ap.11 E, Tiranë se oferta e paraqitur me një vlerë të përgjithshme prej 

182,877,080 (njëqind e tetëdhjetë e dy milion e tetëqind e shtatëdhjetë e shtatë mijë e 

tetëdhjetë) 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 12.09.2018  

Ankesa: JO  

 

 
DREJTORIA E PËRGJITHSHME E POLICISË SË SHTETIT 

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT 

 

Për: Ofertuesin “FASTECH”, sh.p.k me adresë: Rruga: Brigada VIII, Nd.8, H6-1, 1019  Tiranë.   

Procedura e prokurimit: “Kërkesë për propozim“ 

Numri i referencës së procedurës: REF – 83944-08-28-2018 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “ Blerje materiale për instalim rrjeti PC, sistemi i menaxhimit 

policor të Çështjes dhe infrastrukturën“ 

Afati i lëvrimit: 45(dyzet e pesë) ditë nga lidhja e kontratës.  

Publikime të mëparshme: S‘ka 

Buletini i Njoftimeve Publike: Nr. 35 datë 03 Shtator 2018. 

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. Operatori Ekonomik “FASTECH”, sh.p.k           J 81609010 U 

       

Vlera:  Çmimi total i ofertës 6,450,600 (gjashtë milion e katërqind e pesëdhjetë mijë e gjashtëqind) 

lekë  pa TVSH. 

 

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm: 

S’ka 

 

* * * 

 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë operatorin ekonomik “FASTECH”, me 

adresë: Rruga: Brigada VIII, Nd.8, H6-1, 1019 Tiranë, se oferta e paraqitur, me një vlerë të 


