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OPERATORI I SISTEMIT TË TRANSMETIMIT 

DREJTORIA E PROKURIMEVE 

Nr.________ Prot.                                                   Tiranë, më___.___.2022 

 

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT (PARAPRAK) 

 

Drejtuar: OE “HTM” sh.p.k.,                    me NIPT K97006004D 

 Adresa: Shkodër, Lagja “Perash”, Rruga “Rrojej”, Nr. 44 

 

Procedura e prokurimit: “E hapur e thjeshtuar” me mjete elektronike – Punë. 

Numri i referencës së procedurës: REF-50916-11-23-2022 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Zhvendosja e linjës 6 kV të fiderit “Tharëse” që del 

nga N/ST 35/6 kV Fieri 1”. 

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike Data 

30.11.2022, Nr. 164. 

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit: Oferta ekonomikisht më e favorshme, bazuar në 

çmim. 

 

Me anë të këtij Njoftimi ju informojmë se, në këtë procedurë kanë marrë pjesë Ofertuesit e 

mëposhtëm me këto vlera përkatëse të ofruara: 

1. OE “HTM” sh.p.k.    me NIPT K97006004D 

Vlera 2,276,949 (dy milion e dyqind e shtatëdhjetë e gjastë mijë e nëntëqind e dyzet e 

nëntë) Lekë pa TVSH. 

2. OE “AA&P” sh.p.k.    me NIPT L61713009Q 

Vlera 2,395,840 (dy milion e treqind e nëntëdhjetë e pesë mijë e tetëqind e dyzet) Lekë 

pa TVSH. 

 

Nga pjesëmarrësit janë skualifikuar Ofertuesit e mëposhtëm: 

1. OE “AA&P” sh.p.k., me NIPT L61713009Q, për arsye se: 

Nuk ka përmbushur pikën 2.3.8 të Kritëreve të Veçanta të Kualifikimit, pasi nuk ka 

paraqitur Katalogët ose fragmente të katalogëve të prodhuesit, për listën e materialeve të 

kërkuara, të përkthyera në gjuhën shqipe. 
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* * * 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë OE “HTM” sh.p.k., me 

NIPT K97006004D, Adresa: Shkodër, Lagja “Perash”, Rruga “Rrojej”, Nr. 44, se oferta 

e paraqitur me vlerën 2,276,949 (dy milion e dyqind e shtatëdhjetë e gjastë mijë e 

nëntëqind e dyzet e nëntë) Lekë pa TVSH, është identifikuar si Oferta e suksesshme. 

Me publikimin e këtij njoftimi, fillojnë afatet e ankimit sipas përcaktimeve në nenin 109 

të  Ligjit Nr. 162/2020, datë 23.12.2020, “Për prokurimin publik”. 
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