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Nr._____ Prot                                          Elbasan, me 12.02.2021 

    

      FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT  

Date 12.02.2021 

Për: BOE “Meteo“ sh.p.k  & “Blerimi” shpk udhehequr nga “Meteo” shpk me adrese,  Fshati 

"Cekin",Rruga Nacionale Gramsh-Elbasan  

Procedura e prokurimit:  Procedure e hapur , me mjete elektronike. 

Numri i references se procedures/lotit. REF-81059-12-03-2020 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Rikostruksion i rrjetit TM te Fiderit Nr. 6 N/Stacioni Gramsh dhe 

rikostruksion i rrjetit TM te Fiderit Nr. 4 N/Stacioni Cerruje-Porocan Gramsh” 

Fondi limit: 152.018.557 (njeqind e pesedhjete e dy milion e tetembedhjete mije e peseqind e 

pesedhjete e shtate) leke pa TVSH: Te ardhurat e OSSH-sha 

Afati i punimeve 150 dite nga lidhja e kontrates 

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike Nr. 115 date 07.12.2020 

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  çmimi më i ulët X oferta ekonomikisht më e favorshme  

Njoftojme se, kane qenë pjesëmarrës në procedurë këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara: 

  

   1. BOE  “Meteo“ sh.p.k                                                 “L26310801C” 

                  “Blerimi” sh.p.k.                                                  “J62903384G” 

       udhehequr nga “Meteo” sh.p.k.      

                     

     Emri i plotë i shoqërisë       numri i NIPT-it  

 

Vlera e ofertes 144.415.497 (njeqind e dyzet e kater milion e katerqind e pesembedhjete mije e 

katerqind e nentedhjete e shtate) leke (pa tvsh) 

      (me numra dhe fjalë) 

 

2. BOE  “Everest“ sh.p.k                                                 “J78311921L” 

                 “Eurondertim 200” sh.p.k.                                     “K02200300O” 

       udhehequr nga “Eurondertim 2000” sh.p.k.      

                     

     Emri i plotë i shoqërisë         numri i NIPT-it  

 

Vlera e ofertes 141.334.802,06 (njeqind e dyzet e nje milion e treqind e tridhjete e kater mije e 

teteqind e dy presje zero gjashte) leke (pa tvsh) 

      (me numra dhe fjalë) 

 

3. Operatori ekonomik “EN-EL“ sh.p.k                                    “L22405011A”                      

     Emri i plotë i shoqërisë                   numri i NIPT-it  

 

Vlera e ofertes : Nuk ka paraqitur oferte 

      (me numra dhe fjalë) 

 

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:  

 

1. BOE  “Everest“ sh.p.k  & “Eurondertim 2000” shpk per arsyet e meposhtme: 

http://www.oshee.al/
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- Ka paraqitur kerkese per terheqje nga procedura e prokurimit ne date 26.01.2021 

 

2. Operatori ekonomik “EN-EL“ sh.p.k me NIPT “L22405011A” per arsyet e meposhtme: 

- Nuk ka paraqitur oferte dhe nuk ka paraqitur asnje dokument administrativo-ligjor 

kualifikues pervec nje ekstrakti te QKB-se. 

 

* * * 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë BOE “Meteo“ sh.p.k & “Blerimi” sh.p.k., 

udhehequr nga “Meteo” shpk me adrese,  Fshati "Cekin",Rruga Nacionale Gramsh-Elbasan , se 

oferta e paraqitur,  me një vlerë të përgjithshme prej 144.415.497 (njeqind e dyzet e kater milion e 

katerqind e pesembedhjete mije e katerqind e nentedhjete e shtate) leke (pa tvsh) është identifikuar si 

oferta e suksesshme. 

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë OSSH Elbasan, zyra e juristit sigurimin e kontratës, siç 

parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 10 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 (nëse është kërkuar) dhe kontrata do t’i akordohet ofertuesit vijues në 

klasifikimin përfundimtar, oferta e të cilit është dorëzuar me një vlerë të përgjithshme prej ______  

 

(________) leke(pa tvsh), siç parashikohet në nenin 58 të Ligjit nr.9643 datë 20.11.2006 “Për 

prokurimin publik”, i ndryshuar. 

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 30.01.2021 

Ankesa: S’Ka  

(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë  __________ 

 

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR 

D R E J T O R I 

Arben ASLLANI 

 

http://www.oshee.al/

