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HEC LANABREGAS SH.A. 

 

22.11.2022 

Drejtuar: Operatorit Ekonomik “AZ Trading” shpk me NUIS L81515016F 

                Adresa : Bulevardi Gjergj Fishta, Kulla G&P, Kati 1, Njesia nr.13, Tiranë 

 

*  *  * 

Procedura e prokurimit: Procedurë e Hapur e Thjeshtuar, prokurim publik me mjete elektronike. 

 

Numri i procedurës / referenca e Lotit: REF-48825-11-07-2022                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

Përshkrimi i shkurtër i kontratës: "Riparimi dhe vendosja në kushte optimale i RASH, 

Devijatorit, Kuzhinetave, Sistemit të frenimit dhe Çelësit 35 KV te Ag.1 dhe Ag2 në Hec 

Lanabregas", me fond limit 4,945,333.3 (katër milionë e nëntëqind e dyzet e pesë mijë e treqind 

e tridhjetë e tre) Lekë pa TVSH. 

 

Kohëzgjatja e kontratës: Fillon me datën e lidhjes së kontratës deri në 7 (shtatë) ditë. 

Publikimet e mëparshme (nëse është rasti): Nuk ka patur.  

 

Buletini i Njoftimeve Publike: Buletini Nr. 156, datë 14 Nëntor 2022 

 

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  

 

oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në çmim X   

 

Me anë të kësaj ju informojmë se Ofertuesit e mëposhtëm kanë marrë pjesë në këtë procedurë me këto 

vlera përkatëse të ofruara: 

1. Operatori ekonomik “Az Trading” sh.p.k., me NUIS L81515016F dhe ofertë 

ekonomike në vlerën 4,800,000 (katër milionë e tetëqind mijë) lekë pa T.V.SH. 

 

Janë skualifikuar Ofertuesit e mëposhtëm: 

- Nuk ka operatorë ekonomikë të skualifikuar. 

 

*  *  * 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë Operatorin Ekonomik “AZ Trading” shpk 

me NUIS L81515016F dhe adresë “Bulevardi Gjergj Fishta, Kulla G&P, Kati 1, Njesia nr.13, 

Tiranë” se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej 4,800,000 (katër milionë e tetëqind 

mijë) lekë pa T.V.SH., është identifikuar si oferta e suksesshme. 
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Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë HEC Lanabregas, me adresë: Rruga e Kavajës, Ish Parku i 

Automjeteve, 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 nuk dorëzon sigurimin e kontratës brenda afatit 

përfundimtar tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do të konfiskohet sigurimi i ofertës suaj siç 

parashikohet në nenin 83 të Ligjit nr. 162/2020 “Për prokurimin publik”. 

 

Bazuar në shkronjën b), të pikës 2, të nenit 96 të ligjit nr. 162/2020 “Për prokurimin publik”, 

periudha e pritjes nuk do të zbatohet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADMINISTRATOR 

Olsi Isufaj 


