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DREJTORIA E TENSIONIT TȄ LARTȄ 

DEGA E SHȄRBIMEVE MBȄSHTETȄSE 

 

 

Nr.______Prot             Tiranë, më 25.07.2022 

                                            

FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORËVE EKONOMIKË TË 

SUKSESSHËM NË MARRËVESHJEN KUADËR 

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT 1 

(PAS PROCESIT TË ANKIMIT) 

Datë:    21.07.2022 

 

Drejtuar:  “Remonti Elektrik” SHA 

     Adresa: Elbasan Kombinatit Siderurgjik, Bradashesh. 

* * * 

Procedura e prokurimit: “Procedurë e hapur sherbime mbi kufirin e lartë monetar” - 

Marrëveshje kuadër me një operator ekonomik, ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara, me 

objekt: “Riparimi i transformatorëve TL/TM”, me fond të marrëveshjes kuadër: 150,000,00 

(njëqind e pesëdhjetë milion) Lekë (pa TVSH).  

 

Me numër reference -  REF-32241-06-08-2022. 

 
Afati i realizimit është 12 muaj nga nënshkrimi i Marrveshjes Kuadër. Megjithatë kjo 

Kontratë/Marrveshje Kuadër do të konsiderohet e përfunduar me përfundimin e fondit ose afatit 

12 mujor. 

 

Publikimet e mëparshme (nëse është rasti): Nuk ka. 

Buletini i Njoftimeve Publike 13.06.2022, Nr. 76.  

 

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  çmimi më i ulët X     

 

Me anë të kësaj ju informojmë se Ofertuesit e mëposhtëm kanë marrë pjesë në këtë procedurë 

me këto vlera përkatëse të ofruara: 

 

  1)         “Remonti Elektrik” SHA                                                         J62903394N 

                 

        Emri i plotë i shoqërisë                                                 numri i NIPT-it  

 

        Vlera: 149.800.000,00 (Njëqind e dyzet e nëntë milion e tetëqind mijë) lekë (pa TVSH). 

 

    

                                                           
 

 



OSSH sh.a.  DTL                          Adresa : Rr.”Gramoz Pashko”, Vila Gri, Tiranë, Shqipëri                   NIPT: L81530018E 2 

Për këtë procedurë prokurimi nuk ka operatorë ekonomik të skualifikuar. 

*  *  * 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë “Remonti Elektrik” SHA, me numër 

Nipti: J62903394N, dhe me adresë Rruga: Elbasan Kombinatit Siderurgjik, Bradashesh, se 

oferta e paraqitur në vlerën prej: 149.800.000,00 (Njëqind e dyzet e nëntë milion e tetëqind 

mijë) lekë (pa TVSH), është identifikuar si oferta e suksesshme. 

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Drejtorisë së Tensionit të Lartë/ Njesia e 

Prokurimit, me adresë Rruga: “Gramoz Pashko Vila Gri”, Tiranë, Shqipëri, sigurimin e 

kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 5 (pesë) ditëve nga dita e 

marrjes/publikimit të këtij njoftimi.  

 

Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose nuk dorëzon sigurimin e kontratës brenda afatit 

përfundimtar tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do të konfiskohet sigurimi i ofertës suaj) 

dhe kontrata do t’i akordohet ofertuesit vijues në klasifikimin përfundimtar, oferta e të cilit 

është dorëzuar me një vlerë të përgjithshme prej [vlera përkatëse e shprehur në fjalë dhe 

shifra], siç parashikohet në nenin 83 të Ligjit nr. 162/2020 “Për prokurimin publik”.  

 

Ankesat: Nuk ka. 

Shenim: Referuar Nenit 96 te Ligjit nr. 162 date. 23.12.2020 “Periudha e Pritjes”, pika 2. 

“Periudha e pritjes, e parashikuar në pikën 1 të këtij neni, nuk zbatohet”, shkronja b) në rastin 

e procedurave me një ofertues të vetëm, i cili është kualifikuar dhe shpallur fitues, u vendos qe 

te hidhet njoftimi perfundimtar i fituesit. 

 

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 21.07.2022. 

 

 


