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Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Përmirësimi i dhomës së serverave për FSDKSH”.  

 

Kohezgjatja është: 3 (tre) muaj per implementimin dhe 48 (dyzet e tetë) muaj mirëmbajtje. 

 

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  

çmimi më i ulët  X     oferta ekonomikisht më e favorshme  

 

Njoftojmë se, kanë qënë pjesëmarrës në proçedurë këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara: 

 

1. Advanced Business Solutions shpk   K21710002J 

Ofertë = 78,500,000 (shtatëdhjetë e tetë million e pesqind mijë)  lekë pa TVSH. 

 

Është kualifikuar ofertuesi i mëposhtëm: 

 

 1. Advanced Business Solutions shpk   K21710002J  

      

Përmbush Kërkesat e DST 

 

* * * 

 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë operatorin ekonomik “Advanced 

Business Solutions shpk” K21710002J me ofertë ekonomike 78,500,000 (shtatëdhjetë e tetë 

million e pesqind mijë)  lekë pa TVSH, është identifikuar si oferta e suksesshme. 

 

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Agjencisë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit me 

adresë Rruga “Papa Gjon Pali II”  Nr 3, Tiranë, sigurimin e kontratës, siç parashikohet në 

dokumentat e tenderit, brenda 5 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 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 06.11.2018. 

 

 

OPERATORI I SHPËRNDARJES SË ENERGJISË ELEKTRIKE SH.A. 
FORMULARI I NJOFTIMIT TË  FITUESIT 

 

Për: Operatorin Ekonomik ERZENI/SH sh.p.k me adrese Lagjja Bahçallek, Rruga Nacionale 

Shkoder - Tirane, Shkoder, Shqiperi. 

 

* * * 

 

Procedura e prokurimit: E Hapur - Mallra me mjete elektronike. 
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Numri i referencës së procedurës: REF-87473-09-26-2018 

 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: Blerje Transformator Fuqie TL/TM per nevoja te OSHEE sh.a., 

me afat realizimi 6 (Gjashte) Muaj nga nenshkrimi i kontrates. 

 

Publikime të mëparshme: Nuk ka 

 

Buletini i Njoftimeve Publike: Buletini Nr. 39 datë 01 Tetor 2018 

 

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  çmimi më i ulët i ofertes se kualifikuar. 

 

Njoftojme se, ka qenë pjesëmarrës në procedurë vetem ofertuesi me vleren përkatëse të ofruar: 

 

1. Operatori Ekonomik ERZENI/SH shpk me numer NIPT J66902027T dhe me vlere oferte 

197,215,370 (Njeqind e nentedhjete e shtate milion e dyqind e pesembedhjete mije e treqind e 

shtatedhjete) leke pa TVSH. 

 

* * * 

 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë Operatorin Ekonomik ERZENI/SH 

shpk me adrese Lagjja Bahçallek, Rruga Nacionale Shkoder - Tirane, Shkoder, Shqiperi, të shpallur 

fitues se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej 197,215,370 (Njeqind e nentedhjete e 

shtate milion e dyqind e pesembedhjete mije e treqind e shtatedhjete) leke pa TVSH /pikët totale të 

marra [100] është identifikuar si oferta e suksesshme. 

 

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Operatorit te Shpërndarjes së Energjisë Elektrike 

sh.a., një shoqëri aksionere e themeluar sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me seli në 

adresën Bulevardi “Gjergj Fishta”, Ndërtesa Nr. 88, H.1, Njësia Administrative, Nr.7, 1023, 

Tiranë/Njesia e prokurimit, sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 

5 ditëve nga dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi.  

 

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 06.11.2018 

Ankesa: Nuk ka 

 

 

OPERATORI I SHPËRNDARJES SË ENERGJISË ELEKTRIKE SH.A. 

FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT 

 

Për: Shoqërine “SHANSI INVEST” sh.p.k, me adrese: Farke e Madhe, Sauk, Tirane dhe me Nr. 

NIPT J 61924002 T. 

 

Procedura e prokurimit: “Procedurë  “E hapur- pune” 

 

Numri i referencës së procedures: REF-85843-09-14-2018 
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