
 

DREJTORIA E TENSIONIT TȄ LARTȄ 
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Nr.___________Prot.                                                                              Tiranë, më      /01/2023                            

 
FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT 

(PAS PROCESIT TË ANKIMIT) 

 

05.01.2023 

Drejtuar: Bashkimit të Operatorve Ekonomik:“Prima Energy” shpk me Numër NIPT: 

L62205052L dhe me adresë:  Rruga e Kosovarve, njesia administrative Nr.6, pallati Docka Kati i 

parë, dhe  “Aci Engineering”, shpk me Numër NIPT: L51609014F, me adresë: Rruga Abdyl 

Frasheri, Nd.8, H.13, Ap.7, Njesia Administrative Nr.5, 1019, Tiranë-Albania. 

.  

Për Dijeni: Agjensia e Prokurimit Publik. 

 

Procedura e prokurimit: Procedurë e Hapur e Punë. 

 

Numri i procedurës/referenca e Lotit:  REF-50867-11-22-2022 

Përshkrimi i shkurtër i kontratës: “Ndërtimi i nënstacioni të ri Velipojë 110/35/20kV” me 

fond limit në vlerë 449,990,927.84 (katërqind e dyzet e nëntë  milion e nëntëqind e nëntëdhjetë  

mijë e nëntëqind e njëzet e shtatë pikë tetëdhjetë e katër) lekë pa TVSH me afat realizimi 18 

(tetëmbëdhjetë) muaj nga dorëzimi i sheshit të ndërtimit. 

 

Publikimet e mëparshme:  REF-44873-10-08-2022Publikuar me datë 10.10.2022 

 

Buletini i Njoftimeve Publike: 30.11.2022, Nr.164 

 

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  

oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar ne kosto    

oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në çmim X   

 

Me anë të këtij Njoftimi ju informojmë se, në këtë procedurë ka marrë pjesë: 

Ofertuesit e mëposhtëm me vlera përkatëse të ofruara:  

 

1. “Enbi Power” shpk me Numër NIPT: K47905860J. 

 

Vlera: 440 920 236.44 (Katërqind e dyzet milion e nëntëqind e njëzet mijë e dyqind e tridhjetë e 

gjashtë pikë dyzet e katër) lekë  pa TVSH. 
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2. Bashkimi i Operatorve Ekonomik: “Prima Energy” shpk me Numër NIPT: L62205052L 

& “Aci Engineering” shpk me Numër NIPT: L51609014F. 

   

Vlera: 438 746 692.54 (Katërqind e tridhjetë e tetë milion e shtatëqind e dyzet e gjashtë mijë e 

gjashtëqind e nëntëdhjetë e dy pikë pesëdhjetë e katër) lekë pa TVSH. 

3. Operatori Ekonomik: “SARDO” shpk me Numër NIPT: K13120402W. 

Vlera: 0 (zero) Lekë. 

Janë skualifikuar Ofertuesit e mëposhtëm: 

Operatori Ekonomik: “SARDO” shpk me Numër NIPT: K13120402W është pa ofertë Ekonomike. 

“SARDO” shpk S’kualifikohet nga konkurimi pasi nuk ka bashkalidhur asnjë dokument ligjor 

dhe teknik  në sistemin e App-se. 

*  *  * 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë BOE: “Prima Energy” shpk me Numër 

NIPT: L62205052L dhe me adresë:  Rruga e Kosovarve, njesia administrative Nr.6, pallati Docka 

Kati i parë, dhe OE: “Aci Engineering”, shpk me Nr. NIPT: L51609014F, me adresë: Rruga 

Abdyl Frasheri, Nd.8, H.13, Ap.7, Njesia Administrative Nr.5, 1019, Tiranë-Albania, se oferta e 

paraqitur me vlerë totale 438 746 692.54 (Katërqind e tridhjetë e tetë milion e shtatëqind e dyzet 

e gjashtë mijë e gjashtëqind e nëntëdhjetë e dy pikë pesëdhjetë e katër) lekë pa TVSH) lekë pa 

TVSH/totali i pikëve të marra 100 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 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 440 920 236.44 (Katërqind e dyzet milion e nëntëqind 

e njëzet mijë e dyqind e tridhjetë e gjashtë pikë dyzet e katër), siç parashikohet në nenin 83 të Ligjit 

nr. 162/2020 “Për prokurimin publik”.  

 

Ankesa pas Njoftimit te Fituesit (Paraprak) 

  

PO    JO X 

 

Nëse Po (vendimi përfundimtar për trajtimin e ankesës/ave nr. datë). 
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Ankesa pas Njoftimit të Anullimit të Procedurës: 

  

PO    JO X 

 

Nëse Po (vendimi përfundimtar për trajtimin e ankesës/ave nr. datë). 

 
 


