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1.
Republika e Shqiperisë ka marrë një kredi nga Banka Ndërkombëtare për Rindërtim dhe
Zhvillim për mbulimin e kostove të “ Projektit për Rimëkëmbjen Energjitike “/ Komponenti 2 “
Përmirësimi i Infrastuktures së Shpërndarjes “ dhe një pjesë të kësaj kredie do e perdorë për
pagesën e marrëveshjes(ve) që do rezultojë nga kjo Ftesë për Ofertë: “Rehabilitimi i 3
Nënstacioneve Egzistuese/F&V për Paisjet dhe Punimet Civile”/ (IFB-PRP-S&I-ICB-2/3).
2.
Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike (OSHEE sha), fton ofertuesit e interesuar të
paraqesin ofertat e tyre për tenderin “Rehabilitimi i 3 Nënstacioneve Egzistuese/F&V për Paisjet
dhe Punimet Civile”. Qëllimi i këtij investimi përfshin: projektimin, F&V të paisjeve dhe punimet
e rehabilitimit të 3 nënstacioneve egzistuese të rrjetit të shpërndarjes në Shqipëri, plus 2 (dy)
nënstacione lëvizës të cilët do shërbejnë per minimizimin “e ndërprerjeve” të energjisë gjatë fazës
së rehabilitimit/implementimit , si më poshtë:
1
2
3
4

Nënstacioni Kashar (110/20 kV)
Nënstacioni Traktora (110/20/6 kV)
Nënstacioni Farkë (110/20/10 kV)
Dy Nënstacione Lëvizës/Containers

3. Tenderi do të zhvillohet sipas procedurave të Tenderit të Hapur Ndërkombëtar sic specifikohet në
Udhëzimet e Bankës Botërore “Prokurimi i Mallrave, Punëve dhe Shërbimeve të Konsulencës
nën kreditë & grantet e IBRD-së dhe IDA-s nga Huamarrësit e Bankës Botërore e Janarit të vitit
2011 dhe e rishikuar në Korrik 2014 (“Udhëzuesit e Prokurimeve”), dhe është i hapur për të gjithë
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ofertuesit e ligjshëm sic përcaktohet në Udhëzuesin e Prokurimeve. Përvec kësaj, ju lutem
referohuni paragrafeve 1.6 dhe 1.7 të cilat përcaktojnë politikat e Bankës Botërore për konfliktin e
interesit.
4.
Ofertuesit e interesuar mund të marrin informacione më të hollësishme nga Operatori i
Shpërndarjes së Energjisë Elektrike (OSHEE sha) / Njësia e Implementimit të Projektit (PIU) dhe të
shqyrtojnë dokumentat e tenderit në adresën e mëposhtme nga ora 9.°° deri në orën 16.°° nga e Hëna
në të Premte.
Në vëmendje të : Koordinatorit të PIU/OSHEE;
Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike (OSHEE sh.a);
Njësia e Implementimit të Projektit,
Adresa: “Bulevardi Gjergj Fishta “, Godina No 88; H-1;
Zyra e PIU-t; Kati VI; Njësia Administrative No 7;
Kodi Postar ZIP: 1023;
E-mail: arben.mithi@oshee.al
5.
Seti i plotë i dokumentave të tenderit në Gjuhën angleze mund të blihet nga ofertuesit e
interesuar me dorëzimin e një kërkese zyrtare me shkrim në adresën e mëposhtme dhe me kryerjen e
një pagese të pakthyeshme prej 15.000 ALL ose ekuivalenten në monedha të tjera. Metoda e pagesës
do jetë nëpërmjet depozitimit të shumës së mësipërme në numrin e llogarisë që jepet më poshtë :
Bank:
Name:
Account Name:
Account/IBAN:

“CREDINS BANK”
Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike
Njësia e Implementimit të Projektit/Komponenti 2
Të ardhura nga shitjet e dokumentave të Tenderit/PIU/OSHEE
AL45 2121 1016 0000 0000 0074 0287

Dokumentat mund të dërgohen pas një kërkese zyrtare me shkrim, me shërbimin postar, pas marrjes
me fax të pagesës për dërgimin me postë, nëse ky shërbim është kërkuar paraprakisht nga ofertuesi
për në vëndin e tij. Huamarrësi nuk mban asnjë përgjegjësi për dërgesën në rastin e një kërkese të
tillë.
6.
Ofertat duhet të dorëzohen përpara ose deri në orën 10.30 am (sipas orës lokale) të datës
03/Dhjetor/ 2018. Ofertat në mënyrë elektronike nuk lejohen. Ofertat që sillen më vonë se ora dhe
data e caktuar nuk do të pranohen. Ofertat do të hapen publikisht në praninë e përfaqësuesve të
caktuar të ofertuesve dhe të gjithë atyre që dëshirojnë të marrin pjesë, në adresën e mëposhtme në
orën 10.30 am (sipas orës lokale) të datës 03 Dhjetor 2018.
7.
Të gjithë ofertat duhet të shoqërohen nga Formulari i Sigurimit të Ofertës në vlerën e 90,000
Euro ose shuma ekuivalente në një monedhë lehtësisht të konvertueshme.
8.

Adresa(at) referuar sa më sipër është (janë):

Në vëmendje të : Koordinatorit të PIU/OSHEE;
Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike (OSHEE sh.a);
Njësia e Implementimit të Projektit;
Adresa: “Bulevardi Gjergj Fishta “, Godina No 88; H-1;
Zyra e PIU-t; Kati VI; Njësia Administrative No 7;
Kodi Postar ZIP: 1023;
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E-mail: arben.mithi@oshee.al
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