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Nr. ……………………… Prot   Tiranë, më ____.____. 2021 
Lutemi referoni këtë numër në përgjigje  
      

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT 

Për: Operatorin Ekonomik “Divitech” sh.p.k, NIPT L01306049O, me adresë: Njësia Bashkiake Nr.9, Rruga 

"Barrikadave", Vila 222, Tiranë. 

Proçedura e prokurimit: Proçedurë e hapur, me mjete elektronike. 

Numri i referencës së proçedurës/lotit: NR.REF - 78556-11-13-2020 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: "Rinovimi i sistemit të mbrojtjes për 2 (dy) agregatë me 
vendosje/konfigurim të releve të reja që zëvendësojnë ato ekzistuese REG, RET". 

Fondi limit: 65,000,000 (Gjashtëdhjetë e pesëmilion) Lekë pa TVSH.  

Burimi i financimit: Me të ardhurat e vetë KESH sh.a.  

Kontrata do të realizohet në një afat: 18 (tetëmbëdhjetë) muaj. 

Publikime të mëparshme: Buletini i Njoftimeve Publike Nr.105 datë 23/11/2020. 

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit: Çmimi më i ulët.   

Njoftojmë se ka qenë pjesëmarrës në këtë proçedurë prokurimi 4 (katër) Operatorë Ekonomik me vlerë të 

ofertës: 

1. BOE "Novamat" sh.p.k, NIPT K81615002O & "VOITH HYDRO GMBH CO & KG" Nr. Fiskal FN 174760a me vlerë 

të ofertës 59,600,000 (Pesëdhjetë e nëntë milion e gjashtëqind mijë) lekë pa TVSH. 

 
2. Operatori Ekonomik "DIVITECH" sh.p.k, NIPT L01306049O, me vlerë të ofertës 61,800,000  

(Gjashtëdhjetë e një milion e tetëqind mijë) lekë pa TVSH. 
 

3. Operatori Ekonomik "IT.Net" sh.p.k, NIPT L92606403F, me vlerë të ofertës 64,480,500 (Gjashtëdhjetë e 

katër milion e katërqind e tetëdhjetë mijë e pesëqind) lekë pa TVSH. 
 

4. Operatori Ekonomik "SYNAPSE ATS" sh.p.k, NIPT L12321011H, me vlerë të ofertës 63,940,560 
(Gjashtëdhjetë e tremilion e nëntëqind e dyzetmijë e pesëqind e gjashtëdhjetë) lekë pa TVSH. 

 

Janë skualifikuar ofertat e ofertuesëve si më poshtë꞉  

1. BOE "Novamat" sh.p.k, NIPT K81615002O & "VOITH HYDRO GMBH CO & KG" Nr. fiskal FN 174760a me 
vlerë të ofertës 59,600,000 (Pesëdhjetë e nëntë milion e gjashtëqind mijë) Lekë pa TVSH pasi kanë 

paraqitur ofertën e tyre me mangësitë e mëposhtme: 
 

1. Nuk ka paraqitur dokumentacion të plotë për kriterin Nr.2.3.1, të kapacitetit teknik. 

2. Nuk ka paraqitur dokumentacion të plotë për kriterin Nr.2.3.2, të kapacitetit teknik 

3. Nuk ka paraqitur dokumentacion të plotë për kriterin Nr.2.3.3, të kapacitetit teknik 

4. Nuk ka paraqitur dokumentacion të plotë për kriterin Nr.2.3.4, të kapacitetit teknik. 

5. Nuk ka paraqitur dokumentacion të plotë për kriterin Nr.2.3.6, të kapacitetit teknik. 

6. Nuk ka paraqitur dokumentacion të plotë për kriterin Nr.2.3.8, të kapacitetit teknik. 

 

2. Operatori Ekonomik "IT.Net" sh.p.k, NIPT L92606403F, me vlerë të ofertës 64,480,500 (Gjashtëdhjetë 
e katër milion e katërqind e tetëdhjetë mijë e pesëqind) lekë pa TVSH, pasi ka paraqitur ofertën e tij me 

mangësitë e mëposhtme: 
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1. Nuk ka paraqitur Vërtetimin që konfirmon shlyerjen e të gjitha detyrimeve të maturuara të energjisë 

elektrike të kontratave të energjisë që ka operatori ekonomik që është i regjistruar në Shqipëri. 

2. Nuk ka paraqitur dokumentacion për kriterin 2.2.1 të kapacitetit teknik. 

3. Nuk ka paraqitur dokumentacion të plotë për për kriterin Nr.2.3.1, të kapacitetit teknik. 

4. Nuk ka paraqitur dokumentacion për kriterin Nr.2.3.2, të kapacitetit teknik. 

5. Nuk ka paraqitur dokumentacion për kriterin Nr.2.3.3, të kapacitetit teknik. 

6. Nuk ka paraqitur dokumentacion për kriterin Nr.2.3.4, të kapacitetit teknik. 

7. Nuk ka paraqitur dokumentacion për kriterin Nr.2.3.5, të kapacitetit teknik. 

8. Nuk ka paraqitur dokumentacion për kriterin Nr.2.3.6, të kapacitetit teknik. 

9. Dokumentacioni teknik i paraqitur nga OE IT.net nuk eshte ne përputhje me kriterin Nr.2.3.7.  

10. Propozimi teknik, i paraqitur nga OE IT.Net, është i pa përkthyer në gjuhen shqipe. 

11. Nuk ka paraqitur dokumentacion për kriterin Nr.2.3.10, të kapacitetit teknik. 

 

3. Operatori Ekonomik "SYNAPSE ATS" sh.p.k, NIPT L12321011H, me vlerë të ofertës 63,940,560 
(Gjashtëdhjetë e tre milion e nëntëqind e dyzet mijë e pesëqind e gjashtëdhjetë) lekë pa TVSH, pasi ka 

paraqitur ofertën e tij me mangësitë e mëposhtme: 

 
1. Nuk ka paraqitur dokumentacion për kriterin 2.2.1, të kapacitetit teknik. 

2. Nuk ka paraqitur dokumentacion për kriterin 2.3.1, të kapacitetit teknik. 

3. Nuk ka paraqitur dokumentacion të plotë për kriterin Nr.2.3.2, të kapacitetit teknik. 

4. Nuk ka paraqitur dokumentacion të plotë për kriterin Nr.2.3.3, të kapacitetit teknik. 

5. Nuk ka paraqitur dokumentacion të plotë për kriterin Nr.2.3.4, të kapacitetit teknik. 

6. Nuk ka paraqitur dokumentacion të plotë për kriterin Nr.2.3.6, të kapacitetit teknik. 

7. Nuk ka paraqitur dokumentacion të plotë për kriterin Nr.2.3.7, të kapacitetit teknik. 

8. Nuk ka paraqitur dokumentacion të plotë për kriterin Nr.2.3.8, të kapacitetit teknik. 

9. Nuk ka paraqitur dokumentacion të plotë për kriterin Nr.2.3.10, të kapacitetit teknik. 

 

Është kualifikuar si e vlefshme, oferta e ofertuesit: "Divitech” sh.p.k, pasi ka paraqitur ofertën 

konform kërkesave të Dokumentave të Tenderit. 

* * * 

Duke i’u referuar proçedurës së lartpërmendur informojmë Operatorin Ekonomik: “Divitech” sh.p.k, NIPT 

L01306049O, me adresë  Njësia Bashkiake Nr.9, Rruga "Barrikadave", Vila 222, Tiranë, se oferta e paraqitur 

me një vlerë të përgjithshme prej 61,800,000 (Gjashtëdhjetë e një milion e tetëqind mijë) lekë pa TVSH, 
është identifikuar si oferta e suksesshme. 

Rrjedhimisht jeni i lutur të paraqisni pranë Autoritetit Kontraktor KESH sh.a, në adresë: Rruga "Viktor 

Eftimiu", Blloku "Vasil Shanto", Tiranë, sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, 
brenda 30 ditëve nga dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi.  

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë: 22.12.2020 

Ankesa: Jo. 

                                                                                   ADMINISTRATORI 

  BENET BECI 

Konceptoi:  E.Kastrati   

Sigloi: A. Ruko  

Data:   /12/2020 

Nr. kopjeve:  3(tre)  

Afati i ruajtjes: RHK  

 


