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shkak për s’kualifikim 

 

* * * 

 

Duke iu referuar procedurës së lartëpërmendur, informojmë Bashkimin e Operatorëve ekonomikë 

AURORA KONSTRUKSION” Sh.p.k & “EVEREST” Sh.p.k me adresë: Rruga “Bulevardi 

Zogu i I-rë, Pallati Rreli 98, Tiranë, se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej 

37.809.577 (tridhjetë e shtatë milion e tetëqind e nëntë mijë e pesëqind e shtatëdhjetë e shtatë), 

lekë pa TVSH, është identifikuar si oferta e suksesshme. 

 

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Agjencisë se Ofrimit të Shërbimeve Publike të 

Integruara (ADISA) me adresë: Bulevardi “Zhan d ‘Ark ”, ish Hoteli i Oficerave , kati i 6-të Tiranë, 

sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 7 (shtatë) 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 

45.813.045 (dyzetë e pesë milion e tetëqind e trembëdhjetë mijë e dyzetë e pesë) 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 21.09.2018 

Ankesa: Po 

 

 KESH SH.A 
FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT 

 

Për: Operatorin Ekonomik "Alstezo" shpk , NIPT J63208420N dhe adresë: Lagjia "Kryengritja e 

Fierit", Fier. 

 

Procedura e prokurimit: Procedurë e hapur, Marrëveshje Kuadër, me një operator ekonomik ku të 

gjitha kushtet janë të percaktuara. 

 

Numri i referencës së procedurës: NR.REF-84067-08-29-2018. 

 

Përshkrim i shkurtër i marrëveshjes kuadër: “Riparimi i automjeteve të KESH sh.a, për një 

periudhë tre vjeçare” . 

 

Fondi limit: 134,282,100 (Njëqind e tridhjetë e katër milion e dyqind e tetëdhjetë e dy mijë e 

njëqind) Lek pa TVSH, për tre vite; 

 44,760,700 (dyzet e katër milion e shtatëqind e gjashtëdhjetë mijë e shtatëqind) Lek pa TVSH për 

vitin 2018. 

 

Burimi i financimit: Me të ardhurat e vetë KESH sh.a. 
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Kontrata do të realizohet në një afat: 3 vjet, nga data e nënshkrimit të kontratës. 

 

Publikime të mëparshme: Buletini i Njoftimeve Publike Nr.35, datë 03.09.2018. 

 

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit: Çmimi më i ulët.   

 

Njoftojmë se, ka qenë pjesëmarrës 1 (një) ofertues i cili ka ofertuar me çmim për njësi, me vlerë të 

ofertës: 

 

1) Operatori Ekonomik "Alstezo" shpk, NIPT J63208420N, me vlerë të ofertës 279,753,580 Lek pa 

TVSH. 

 

* * * 

 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë Operatorin Ekonomik "Alstezo" shpk, 

NIPT J63208420N dhe adresë: Lagjia "Kryengritja e Fierit", Fier, se oferta e paraqitur me një vlerë 

të përgjithshme prej 279,753,580 Lek pa TVSH, është identifikuar si oferta e suksesshme. 

 

Vlera e kontratës do të jetë vlera e fondit limit: 134,282,100 (Njëqind e tridhjetë e katër milion e 

dyqind e tetëdhjetë e dy mijë e njëqind) Lek pa TVSH për tre vite. Ky do të jetë Fondi Total në 

dispozicion për të mbuluar nevojat e KESH sh.a për shërbimin e riparimit të automjeteve për tre vjet, 

por fondi real do të jetë ai bazuar në nevojat konkrete për shërbime sipas kërkesave të AK. Oferta e 

Operatorit Ekonomik të shpallur fitues do të shërbejë vetëm si referencë për çmimet për njësi të 

shërbimeve. 

  

Rrjedhimisht jeni i lutur të paraqisni pranë KESH sh.a, Rr. "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: 08.10.2018 

Ankesa: Nuk ka 

 

 

KESH SH.A 
FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT 

 

Për: Operatorin Ekonomik ” ALEN-CO” shpk, NIPT K83213401M dhe adresë: Fier Zharëz, rruga 

Fier - Berat, Km.10, godina Nr.7, hyrja Nr.2, Kati I. 

 

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

 

Numri i referencës së procedurës/lotit: NR.REF - 73963-06-07-2018. 

 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: "Furnizim vendosje 2 (dy) grupe baterish akumulatore (220 

VDC/300 Ah) dhe 2 (dy) grupe baterish akumulatore (48VDC/450Ah) në Hec Vau Dejës". 
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