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OPERATORI I SISTEMIT TË TRANSMETIMIT  
FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT 

     

Nga:   Operatori i Sistemit të Transmetimit (OST sh.a.)  

Adresa: Tiranë Kashar Yrshek, Autostrada Tiranë-Durrës, Km 9 

                                 Kontakt: www.ost.al;  e-mail: info@ost.al.  

      

Për:                             OE: “SHANSI INVEST” sh.p.k., me NIPT J61924002T 

                                      Adresa: Farkë e Madhe, Sauk, Tiranë 

 

Procedura e prokurimit:  “Procedurë e hapur” - me mjete elektronike - Punë 

REF – Nr. UP. 5548/5 Prot., Dt.01.08.2018 

 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Rikonstruksioni i anës 110 kV në Nënstacionin 110 kV Kajan” 

 

Kohëzgjatja e kontratës:  12 (dymbëdhjetë) muaj nga hyrja në fuqi e kontratës. 

 

Fondi Limit: 105.860.000 (njëqind e pese milion e tetëqind e gjashtëdhjetë mijë) Lekë pa TVSH, 

nga të ardhurat e OST sh.a. 

 

Numri i referencës i procedurës: REF-81787-08-02-2018 

 

Data e zhvillimit të procedurës së prokurimit: Datë 10.09.2018.   

 

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet):   Buletini i Njoftimeve Publike, Datë 06.08.2018, 

Nr.31. 

 

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  çmimi më i ulët.   

 

Njoftojmë se, kanë qenë pjesemarrës në procedurë 5 (pesë) ofertues, me vlerë përkatëse të ofruar: 

 

1. OE “Bajrami N.” shpk  

me NIPT K02727202O 

me ofertë ekonomike 97,267,947 (nëntëdhjetë e shtatë milion e dyqind e gjashtëdhjetë e 

shtatë mijë e nëntëqind e dyzet e shtatë) Lekë pa TVSH 

 

2. BOE “HTM” shpk & “ZENIT & CO” shpk 

me NIPT K97006004D 

      NIPT K61731002D 

me ofertë ekonomike 97,920,500 (nëntëdhjetë e shtatë milion e nëntëqind e njëzet mijë e 

pesëqind) Lekë pa TVSH 

 

3. BOE “ITAL-PROJECT” shpk & “EL-POWER shpk 

me NIPT K81321054R 

      NIPT L12009008K 
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me ofertë ekonomike 103,478,873 (njëqind e tre milion e katërqind e shtatëdhjetë e tetë mijë 

e tetëqind e shtatëdhjetë e tre) Lekë pa Tvsh 

 

4. BOE “KACDEDJA” shpk & “AGRI CONSTRUCTION” shpk 
me NIPT K51712017A 

      NIPT K01725001F 

me ofertë ekonomike 100,791,537 (njëqind milion e shtatëqind e nëntëdhjetë e një mijë e 

pesëqind e tridhjetë e shtatë) Lekë pa Tvsh 

 

5. OE “SHANSI INVEST” shpk  
me NIPT J61924002T                                                                                   

me ofertë ekonomike 105,633,163 (njëqind e pesë milion e gjashtëqind e tridhjetë e tre mijë 

e njëqind e gjashtëdhjetë e tre) Leke pa Tvsh 

 

 

Janë s’kualifikuar ofertuesit e mëposhtëm: 

 

1. OE “BAJRAMI N.” shpk, për arsyet se: 

Nuk ka permbushur piken 1 (a), pasi OE BAJRAMI N, nuk ka në fushën e veprimtarisë 

objektin e prokurimit. Ne fushen e veprimtarise te ketij OE nuk permendet ne asnje vend qe merret 

me pune elektrike, rikonstruksione elektrike, etj, qe mund te interpretohen nga KVO si veprimtari 

qe kane lidhje me kete objekt prokurimi. 

Nuk ka permbushur piken 2.3.1, “Kapaciteti teknik” te kritereve e vecanta te kualifikimit 

sepse nuk ka paraqitur asnje kontrate per pune te ngjashme, kontrata e paraqitur nuk kane lidhje me 

objektin e prokurimit. 

Nuk ka permbushur piken 2.3.10, “Kapaciteti teknik” te kritereve e vecanta te kualifikimit 

sepse:  

i) OE nuk ka paraqitur asnje autorizim prodhuesi per produktet e ofruara.  

ii) Mungojne katologet per ndaresit me nje thike toke 110 kv dhe ndaresit me dy thika toke 

110 kv. Disa katalog nuk jane te perkthyera ne gjuhen shqipe, si psh katalogu i celesit 110 

kv, katalogu i shkarkuesit. 

iii) Mungon ISO 9001 per te gjithe prodhuesit.  

iv) Te gjitha test reportet nuk jane te perkthyera ne gjuhen shqipe, kjo ne kundershtim me 

kushtet e pergjithshme te DST qe thote: “Nëse gjuha e përdorur në procedurë është gjuha 

shqipe, atëherë dokumentat në gjuhë të huaj duhet të shoqërohen me një përkthim të 

noterizuar në gjuhën shqipe”. Pika 4.6 seksioni 4 Procedura, percakton gjuhen shqipe si 

Gjuha për hartimin e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje. 

 

2. BOE “HTM” shpk & “ZENIT & CO” shpk, për arsyet se: 

Nuk ka permbushur piken 2 (1) (e), pasi nuk ka paraqitur nje vertetim debie te vlefshme per 

zyren qendrore te shoqerise. Sipas Ekstraktit te subjektit zyra qendrore e shoqerise eshte Shkoder, 

Shkoder, SHKODER, Lagja Perash, Rruga Rrojej, Nr 44 dhe per kete adrese nuk eshte paraqitur 

asnje vertetim debie.  

Nuk ka permbushur piken 2.3.1, “Kapaciteti teknik” te kritereve te vecanta te kualifikimit, 

sepse ne kontraten e paraqitur HEC CEMERICA REJ, OE nuk ka kryer asnje punim civil ne kete 
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objekt. Sipas preventivit te pergatitur nga AK, punet civile perbejne rreth 30% te vlerese se ketij 

objekti.  

Nuk ka permbushur piken 2.3.10, “Kapaciteti teknik” te kritereve e vecanta te kualifikimit 

sepse:  

(i) Sipas tabeles teknike te paraqitur nga OE si dhe duke ju referuar katalogeve dhe ISO-ve 

te prodhuesve konstatohet se Celesi 110 kv dhe ndaresat me nje thike dhe dy thika 110 kv, i 

perkasin prodhuesit HEAG (Huayi Group Co., LTD), Transformatoret e Rrymes dhe 

Transformatoret e tensionit 110 kv i perkasin prodhuesit DALIAN NORTH INSTRUMENT 

TRANSFORMER GROUP Co., LTD, ndersa Shkarkuesi 110 kv i perket kompanise Dalian 

North Arrestor Co., LTD. OE per Shkarkuesin e prodhuar nga kompania Dalian North 

Arrestor Co., LTD, nuk ka paraqitur autorizim prodhuesi.  

(ii) Nga verifikimet e autoritetit kontraktor eshte konstatuar se ISO 9001 e prodhuesit 

HEAG (Huayi Group Co., LTD) nuk eshte e rregullt. Duke ju referuar perkthimit te kryer 

nga Noterja te ketij dokumenti vihet re se gjate perkthimit eshte kryer nje lapsus ku ISO 

9001:2000 eshte konsideruar si ISO 9001:2008. Nder te tjera duke ju referuar perkthimit ne 

fund te faqes thuhet si informacionet per kete certificate mund te merren ne faqen on-line 

www.cnca.gov.ca, pas verifikimeve te dokumentuara te autoritetit kontraktor kjo certifikate 

ISO nuk gjendet on-line. 

(iii) Nga verifikimet e kryera vihet re gjithashtu se ISO 9001 e kompanise prodhuese 

DALIAN NORTH INSTRUMENT TRANSFORMER GROUP Co., LTD, nuk ka nje date 

skadence te vlefshme per ti dhene mundesine AK te gjykoj mbi vlefshmerine e saj. AK duke 

ju referuar perkthimit dhe vete ISO ku thuhet qe “Per afatin e vlefshmerise te kesaj ISO 

referoju certifikates origjinale leshuar nga CQM” verifikoi ne faqen on-line kete certifikate 

dhe konstatoi se kjo certifikate nuk gjendet on-line. 

(iv) Per sa me larte mungon ISO prodhuesit per shoqerine prodhuese HEAG (Huayi Group 

Co., LTD) dhe DALIAN NORTH INSTRUMENT TRANSFORMER GROUP Co., LTD 

 

3. BOE “ITAL-PROJECT” shpk & “EL-POWER shpk, për arsyet se: 

Nuk ka permbushur piken 2 (1) (e), pasi shoqeria EL-POWER, nuk ka paraqitur nje vertetim 

debie te vlefshem. Ne vertetimin e debise te paraqitur nga kjo shoqeri mungon informacioni per 

pagesen e muajit korrik 2018, fature e cila ne daten e hapjes se tenderit klasifikohet si dei. 

Nuk ka permbushur piken 2.3.4, “Kapaciteti teknik” te kritereve te vecanta te kualifikimit, 

sepse bashkimi i OE nuk ka paraqitur asnje punonjes me profesion Ing. Mekanik. 

Nuk ka permbushur piken 2.3.10, “Kapaciteti teknik” te kritereve te vecanta te kualifikimit, 

sepse nuk behet lidhja midis prodhuesve dhe shoqerise qe ka leshuar autorizimin e distributorit. Me 

konkretisht shoqeria “Siemens Sanayi ve Ticarbt A.S.” ka leshuar nje Leter Autorizimi (Autorizim 

Distributori) ku kjo e fundit shprehet qartesisht qe vete nuk eshte prodhuese por eshte kompani e 

autorizuar nga Siemens AG, Siemens Limited and Trench ltalia ne Turqi, por nuk behet asnje lidhje 

dhe as nuk eshte paraqitur ndonje dokumentacion qe te deshmoj se “Siemens Sanayi ve Ticarbt 

A.S.” eshte distributor i autorizuar. 

 

4. BOE “KACDEDJA” shpk & “AGRI CONSTRUCTION”, për arsyet se: 

Nuk ka permbushur piken 2.3.1, “Kapaciteti teknik” te kritereve e vecanta te kualifikimit 

sepse nuk ka paraqitur asnje kontrate per pune te ngjashme, kontrata e paraqitur nuk kane lidhje me 

objektin e prokurimit dhe per keto kontrata nuk eshte paraqitur vertetimi per realizim kontrate, aktet 

e kolaudimit, situacionet dhe faturat tatimore. 
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Nuk ka permbushur piken 2.3.9, “Kapaciteti teknik” te kritereve e vecanta te kualifikimit 

sepse nuk ka paraqitur asnje tabele me kerkesat teknike te ofruara.  

Nuk ka permbushur piken 2.3.10, “Kapaciteti teknik” te kritereve e vecanta te kualifikimit 

sepse nuk ka paraqitur asnje dokumentacion per pajisjet e kerkuara. Nuk ka paraqitur Autorizim 

Prodhuesi, Kataloget, ISO e prodhuesve dhe Test reportet.  

Nuk ka permbushur piken 2.3.11, “Kapaciteti teknik” te kritereve e vecanta te kualifikimit sepse 

nuk ka paraqitur asnje dokumentacion per pajisjet e kerkuara. Nuk ka paraqitur Autorizim 

Prodhuesi, Kataloget, ISO e prodhuesve dhe Test reportet. 

 

* * * 

 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë Operatorit Ekonomik 

“SHANSI INVEST” sh.p.k., me NIPT J61924002T, me Adresë: Farkë e Madhe, Sauk, Tiranë; 

me një vlerë të përgjithshme prej 105,633,163 (njëqind e pesë milion e gjashtëqind e tridhjetë e 

tre mijë e njëqind e gjashtëdhjetë e tre) Lekë pa TVSH, është identifikuar si ofertë e 

suksesshme.    

 

Rrjedhimisht, jeni të lutur të paraqisni pranë Drejtorisë së Prokurimeve të OST sh.a., me 

adresë Tiranë Kashar Yrshek, Autostrada Tiranë -Durrës, Km 9, sigurimin e kontratës, siç 

parashikohet në dokumentet e tenderit, brenda 30 (tridhjetë) ditëve nga dita e marrjes/publikimit së 

këtij njoftimi.   

 

Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do të 

proçedohet 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 20.09.2018  

Ankesa: Jo. 

 

 

DREJTORIA E PËRGJITHSHME NR.3 E PUNËTORËVE TË QYTETIT, 

TIRANË  
FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT 

 

Datë:   04/10/2018  

 

Nga:   Drejtoria e Përgjithshme Nr.3 e Punëtorëve të Qytetit, Tiranë 

 

Për:  Operatorin ekonomik Shaga sh.p.k  me NIPT J96822229J 

Adresa: Rruga Hamdi Pepa, ish Parku i Industrisë, Tiranë 

 

Procedura e prokurimit: Kërkesë për propozime 

 

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-84888-09-06-2018 
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