
 
DREJTORIA E TENSIONIT TȄ LARTȄ 

DEGA E SHȄRBIMEVE MBȄSHTETȄSE 

 

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

 

Nr.__________ Prot.                                                                    Tiranë, më  03/11/2020 

 

  

 

 

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT 

 [Data 03.11.2020] 

 

Për: BOE: “H&E ENERGY” shpk me Nr.  Nipti L71716029A dhe EVEREST shpk me Nr.  

Nipti J78311921L. 

OE: “H&E ENERGY” shpk me Nr. Nipti L71716029A me adresë:Tiranë Njesia Bashkiake 

nr.9, Bulevardi Zogu i Parë. Pallati “Kosovari”, 1016 i përfaqësuar nga administratori Z. 

Hajdar Kurti. 

 

OE: EVEREST shpk me Nr.  Nipti J78311921L me adresë: Tiranë, Kamëz në rrugën 

nacionale, i përfaqësuar nga administratori Z. Sokol Cupi. 

 

Procedura e prokurimit: Procedurë e HAPUR – PUNË 

 

Numri i referencës së procedurës: REF-70566-09-02-2020 

 

 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Rikonstruksion dhe fuqizim i N/Stacionit të Traktoreve 

110/20 kV”, me fondin limit: 149. 998. 057 (njëqind e dyzet  e nëntë milion e nëntëqind e 

nëndhjetë e tetë mijë e pesëdhjetë e shtatë) lekë pa TVSH vënë në dispozicion nga të ardhurat e 

OSHEE sh.a zeri i investimeve 2020,  Afati i kryerjes se punimeve është 6 (gjashtë) muaj 

kalendarike, nga dorëzimi i sheshit të ndërtimit nga mbikqyrësi i punimeve. 

 

Publikime të mëparshme (Nuk ka)  

 

Buletini i Njoftimeve Publike Data 03.09.2020 

 

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  çmimi më i ulët   

 

Njoftojme se, kane qenë pjesëmarrës në procedurë dy ofertues me vlerë përkatëse të ofruar: 



 
DREJTORIA E TENSIONIT TȄ LARTȄ 

DEGA E SHȄRBIMEVE MBȄSHTETȄSE 

 

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

 

Emërtimi i Shoqërive pjesmarrëse:  

 

  

NR Emërtimi i  Shoqerisë Oferta në  

lekë 

paTVSH 

1 BOE: “H&E ENERGY” shpk  dhe EVEREST shpk 

me Nr.  Nipti L71716029A dhe EVEREST shpk 

J78311921L 

149.184.363 

2 OE: “EN – EL” me Nr. Nipti L22405011A PA 

OFERTE 

 

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm: 

Komisioni i Vlerësimit të Ofertave në mbështetje të nenit 53 të Ligjit 9643, datë 20.11.2006, për 

“Prokurimin publik”, i ndryshuar, dhe Kreut VII, neni 66, pika 3 të VKM Nr.914, datë 

29.12.2014 për “Miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar si dhe dokumentave të 

tenderit të miratuara, vijoi me shqyrtimin dhe vlerësimin e ofertës së paraqitur nga kjo shoqëri, 

nga ku rezultoi si më poshtë: 

Nga verifikimi i dokumentacionit te operatorit ekonomik: “En El” shpk konstatohet se ne 

sistemin elektronik nuk ka paraqitur oferten ekonomike si dhe asnje dokument ligjor dhe teknik, 

per kete KVO  e konsideron  të pamundur vleresimin dhe klasifikimin e kesaj oferte. 

Sa me siper komisioni i vlerësimit të ofertave konkludon se operatori ekonomik: “En El” shpk 

nuk ka paraqitur dokumentacion ne perputhje me kriteret e vendosura ne dokumentat e tenderit 

dhe vendos ta shpallë të pavlefshme këtë ofertë. 

  

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë BOE: “H&E ENERGY” shpk me 

Nr.  Nipti L71716029A dhe EVEREST shpk me Nr.  Nipti J78311921L se oferta e paraqitur 

me një vlerë të përgjithshme prej 149, 184, 363 (njëqind e dyzet e nëntë milion e njëqind e 

tetëdhjet e katër mijë e treqind e gjashtëdhjetë e tre) lekë pa TVSH. 

 

Pikët totale të marra  [100 ]është identifikuar si oferta e suksesshme. 

 

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë: 



 
DREJTORIA E TENSIONIT TȄ LARTȄ 
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Drejtoria e Përgjithshme e Tensionit te Lartë, 

Adresa                         Rr.”Gramoz Pashko”, Vila Gri,Tiranë,Shqipëri, 

Tel/Fax  Nr. Tel. 00355692317299 

E-mail   aleksander.pjetri@oshee.al 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 tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do të 

konfiskohet sigurimi i ofertës suaj siç parashikohet në nenin 58 të ligjit nr.9643, date 20.11.2007 

“Për prokurimin publik”, i ndryshuar. 

 

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 23.10.2020 

 

Ankesa: ka ose jo:  Ska 

 

 

mailto:aleksander.pjetri@oshee.al

