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Operatoret ekonomik ju përgjigjën kërkesës së KVO, duke dorëzuar dokumentat pranë Autoritetit 

kontraktor ZQRPP dhe pas shqyrtimit të dokumentacionit, KVO ka dalë ne përfundimin që 

arsyetimet e ofertave të tyre janë të vlefshme. Nga dy ofertat e kuafifikuara, çmimin më të ulët e ka 

ofruar InfoSoft Office shpk, e cila u rendit e para në këtë procedurë tenderi. 

 

 

Duke ju referuar procedurës së lartpërmendur, njoftojmë InfoSoft Office shpk, se oferta e paraqitur 

nga ana e tyre, me një vlerë: 3.787.674 (tre milion e shtatëqind e tetëdhjetë e shtatë mijë e 

gjashtëqind e shtatëdhjetë e katër) lekë pa tvsh është identifikuar si oferta e suksesshme. 

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë ZQRPP, sigurimin e kontratës, siç parashikohet në 

dokumentat e tenderit, brenda 30 diteve nga dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi.  

 

Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, kontrata do t’i 

akordohet ofertuesit vijues në klasifikimin përfundimtar, oferta e të cilit është dorëzuar me një vlerë 

të përgjithshme prej: 5.199.000 (pesë milion e njëqind e nentëdhjetë e nëntë mijë) lekë 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  : 09.07.2018 

 

Ankesa: Në bazë të ankesës së paraqitur pranë Komisionit të Prokurimit Publik nga Shoqeria “4K 

TRADING Albania” sh.p.k  për shfuqizimin e vendimit të KVO, Komisioni i Prokurimit Publik me 

Vendimin nr 687 datë 11.10.2018, vendosi të mospranojë akesën nga operatori ekonomik “4K 

Trading Albania” sh.p.k, si dhe vazhdimin e procedurës së prokurimit nga ana e Autoritetit 

Kontraktor. 

 

 
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:                      BOE “Vesa 2014” sh.p.k me NIPT L42612401O, me Adresë: Lagji 16 Prill, 

Rruga “Llukan Toska”, afer stadiumit Fier 

                                   & “Ra-MI”, me NIPT L61327009F, me Adresë: Njesia Bashkiake Nr. 3, 

Rr”Tele Ndini” Pallati Nr. 1, Kati I, Tirane,             

                             

Proçedura e prokurimit:  “E Hapur” me mjete elektronike- Mallra. REF – Nr. UP. 5908/3 Prot. 

Dt.17.08.2018 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Blerje materiale dhe paisje per kontrollin  dhe mirembajtjen e 

linjave te transmetimit gjate vitit 2018”. 

 

Kohëzgjatja e kontratës:  3 (tre) muaj nga hyrja në fuqi e kontratës. 

Fondi Limit:  69,352,192 (gjashtedhjete e nente milion e treqind e pesedhjete e dy mije e njeqind e 

nentedhjete e dy) lekë pa TVSH,  nga të ardhurat e OST sh.a. 
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Numri i references se procedure: REF-83285-08-17-2018 

 

Data e zhvillimit të proçedurës së prokurimit: Datë 24.09.2018.   

 

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet):   Buletini i Njoftimeve Publike, Nr.34,  

Datë 27 Gusht 2018.  

 

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  çmimi më i ulët   

 

Njoftojmë se, kanë qenë pjesemarrës në procedurë 5(pese) ofertues me vlerat përkatëse të ofruara 

 

1. “ENCOAL” sh.p.k  me NIPT     L51531003F  

     Me vlere 63,564,135 Leke pa TVSH 

 

2. “2A Trade Engineering” sh.p.k me NIPT L41602016I 

   Me vlere  59,708,916 Leke pa TVSH 

 

3. BOE “RA-MI” sh.p.k me NIPT   L61327009F  &“Vesa 2014” sh.p.k 

 me NIPT L42612401O       

Me vlere 62,599,620 Leke pa TVSH 

 

4. “Power Industries” sh.p.k me NIPT L51706022H 

 Me   vlere 49,729,520Lekë pa TVSH  

    

5. “H & E Energy” sh.p.k me NIPT L71716029A 

Me vlere    55,857,600 Leke pa TVSH  

 

    Jane skualifikuar  ofertuesit e mëposhtëm per arsyet si me poshte : 

 

1.    OE “2A Trade Engineering” sh.p.k   me NIPT L41602016I  

Arsyet; 

Nuk ka permbushur piken 2.3.2, “Kapaciteti teknik”  te    kritereve e vecanta te kualifikimit sepse 

nuk ka paraqitur autorizim prodhuesi  per produktin OPGW.      “Nanjing Jie Yi Ran 

Communication Equipment Co., Ltd” ka leshuar autorizim si  distributor i autorizuar i prodhuesit  

VIAVI Solutions,  per OPGW device (MTS-5800,MTS-8000 OSA500). Por meqenese nuk kishte 

dokument qe e verteton kete lidhje dhe gjithashtu  nuk shfaqej si i tille ne Webfaqen e zyrtare te  

VIAVIT,  atehere KVO ju drejtua kompanise prodhuese  VIAVI Solutions.  Pergjigjja e prodhuesit  

VIAVI Solutions eshte se  “Nanjing Jie Yi Ran Communication Equipment Co., Ltd” nuk eshte 

distributor i autorizuar, as partner dhe as nuk ka asnje lidhje me kete kompani. 

 

2. “Power Industries” sh.p.k me NIPT L51706022H  

Arsyet; 

Nuk ka permbushur piken 2.3.2, “Kapaciteti teknik”  te    kritereve e vecanta te kualifikimit sepse 

nuk ka paraqitur autorizim prodhuesi  per produktin OPGW.      “Nanjing Jie Yi Ran 

Communication Equipment Co., Ltd” ka leshuar autorizim si  distributor i autorizuar i prodhuesit  
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VIAVI Solutions,  per OPGW device (MTS-5800,MTS-8000 OSA500). Por meqenese nuk kishte 

dokument qe e verteton kete lidhje dhe gjithashtu  nuk shfaqej si i tille ne Webfaqen e zyrtare te  

VIAVIT,  atehere KVO ju drejtua kompanise prodhuese  VIAVI Solutions.  Pergjigjja e prodhuesit  

VIAVI Solutions eshte se  “Nanjing Jie Yi Ran Communication Equipment Co., Ltd” nuk eshte 

distributor i autorizuar, as partner dhe as nuk ka asnje lidhje me kete kompani. 

 

3. “H & E Energy” sh.p.k me NIPT L71716029A  

Arsyet; 

Nuk ka permbushur piken 2.3.2, “Kapaciteti teknik”  te    kritereve e vecanta te kualifikimit sepse  

nuk ka paraqitur autorizim proodhuesi nga “Makita” nga i cili ka paraqitur katalogje prodhuesi per 

produktet e saj. 

Ka gabime aritmetike ne oferten e tij. 

 

                                                                    * * *  

 

Duke iu referuar proçedurës së lartpërmendur, informojmë BOE “Vesa 2014” sh.p.k me NIPT 

L42612401O, me Adresë: Lagji 16 Prill, Rruga “Llukan Toska”, afer stadiumit Fier  & “Ra-MI”, me 

NIPT L61327009F, me Adresë: Njesia Bashkiake Nr. 3, Rr”Tele Ndini” Pallati Nr. 1, Kati I, Tirane, 

me një vlerë të përgjithshme prej 62,599,620  (gjashtedhjete e dy milion e peseqind e nentedhjete e 

nente mije e gjashteqind e njezet) Lekë pa TVSH, pasi 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 (tridhjete) 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 09.10.2018 

Ankesa: Po 

 

 

UNIVERSITETI I ELBASANIT “ALEKSANDËR XHUVANI” 
FORMULARI I NJOFTIMIT TË  FITUESIT 

 

Nga: Universiteti i Elbasanit “A.Xhuvani”  

Për: Operatorin ekonomik “Shtëpia Botuese, Shtypshkronja MORAVA ” shpk 

Procedura e prokurimit: “Kërkesë për propozim ” (prokurim elektronik) 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Blerje diploma, mbajtëse diplome, libreza studenti”. 

Numri i Referencës së procedurës: REF-87660-09-27-2018 

Fondi limit: prej 2,716,940 (dymilion e shatëqind  e gjashtëmbëdhjetëmijë e nëntëqind e dyzet)  

lekë pa tvsh . 

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet):Buletini i Njoftimeve Publike, Data 01.10.2018, Numri 

39 

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit: 

 çmimimë i ulët X    oferta ekonomikisht më e favorshme 
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