
 
AGJENCIA E BLERJEVE TË PËRQENDRUARA 

 

 

Nr. ____ Prot.,             Tiranë, më ___.___2021           

                                                                                                                  

FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORËVE EKONOMIKË TË SUKSESSHËM 

NË MARRËVESHJEN KUADËR 
(PARA PROCESIT TË ANKIMIT) 

 

Datë:  26.07.2021 

Për:  Bashkimin e operatorëve ekonomikë  “SUPERIOR GROUP KLIMA” SHPK                                                                            

Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës Nr. Pasurisë 168/52, Zona Kadastrale Nr. 3266,Sauk, 

Farkë, Tiranë 

dhe “LEON KONSTRUKSION” SHPK    

Adresa: Rruga Tish Dahia, Kompleksi Kika 2, Pallati nr.9, Kati 8, Tiranë 

 

* * * 

Procedura e prokurimit: “Procedurë e Hapur”, Marrëveshje Kuadër me  një operator ekonomik 

ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara, me objekt: “Riparim mirëmbajtje e sistemeve të 

ngrohjes dhe të ujit sanitar me kaldaja, sistemeve të ngrohjes-ftohjes me chillera, të stacionit 

qëndror të pompave dhe sistemeve të furnizimit me ujë të pijshëm, të elektrompomave, në 

godinat e shërbimeve spitalore në QSUNT”, me fond të përgjithshëm të marrëveshjes kuadër: 

34,775,999 (tridhjetë e katër milion e shtatëqind e shtatëdhjetë e pesë mijë e nëntëqind e 

nëntëdhjetë e nëntë) Lekë pa TVSH dhe me nr REF-97739-06-08-2021. 

 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Riparim mirëmbajtje e sistemeve të ngrohjes dhe të ujit 

sanitar me kaldaja, sistemeve të ngrohjes-ftohjes me chillera, të stacionit qëndror të 

pompave dhe sistemeve të furnizimit me ujë të pijshëm, të elektrompomave, në godinat e 

shërbimeve spitalore në QSUNT”, me fond të përgjithshëm të marrëveshjes kuadër: 34,775,999 

(tridhjetë e katër milion e shtatëqind e shtatëdhjetë e pesë mijë e nëntëqind e nëntëdhjetë e nëntë) 

Lekë pa TVSH, me afat 2 (dy) vite, marrëveshje kuadër me një operator ekonomik ku të gjitha 

kushtet janë të përcaktuara  me numër reference REF-97739-06-08-2021 dhe me afat kohor për 

ekzekutimin: Duke filluar nga  data e lidhjes së kontratës/kontratave sipas kërkesës se Autoritetit 

Kontraktor, brenda afatit  2 (dy) vite të lidhjes së Marrëveshjes Kuadër. 

 

Publikime të mëparshme ( jo ): Buletini i Njoftimeve Publike 14.06.2021, Nr.92.  

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  çmimi më i ulët X     oferta ekonomikisht më e favorshme  
 

Njoftojmë se, kanë qenë pjesëmarrës në procedurë këta operatorë ekonomikë me vlerat përkatëse 

të ofruara: 

  

1) "DION AL" SHPK           K67917301H 

        Emri i plotë i shoqërisë                      numri i NIPT-it    

Vlera: 29,106,808 (Njëzetë e nëntë  milion e njëqind e gjashtë mije e tetëqind e tetë) lekë (pa 

TVSH)  (me numra dhe fjalë). 

 



 

 

 

2) BOE "GSM KLIMAIRE” SHPK & “DENIS 05” SHPK  L26804206O +K51518029B 

        Emri i plotë i shoqërisë                                    numri i NIPT-it    

Vlera: 33,950,014 (Tridhjetë e tre milion e nënteqind e pesëdhjetë mijë e katërmbëdhjetë) lekë 

(pa TVSH)  (me numra dhe fjalë). 

 

3) "Kevin Contruksion" SHPK                      K71401004W 

        Emri i plotë i shoqërisë                       numri i NIPT-it    

Vlera: 24,921,343 (Njëzetë e katër milion e nëntëqind e njëzetë e nje  mije  e treqind e dyzetë 

e tre) lekë (pa TVSH)  (me numra dhe fjalë). 

 

4) "SULOLLARI-KLIMA” SHPK                      K01529003M 

        Emri i plotë i shoqërisë                       numri i NIPT-it    

Vlera: 25,379,998 (Njëzetë e pesë milion e treqind e shtatëdhjetë e nëntë mijë e nëntëqind e 

nëntëdhjetë e tetë) lekë (pa TVSH)  (me numra dhe fjalë). 

 

5) BOE“SUPERIOR GROUP KLIMA”SHPK& 

 LEON KONSTRUKSION SHPK     K91712015L + K71820009I 

        Emri i plotë i shoqërisë                            numri i NIPT-it    

Vlera: 21,884,756 (Njëzetë e nje milion e tetëqind e tetëdhjetë e katër mijë e shtatëqind e 

pesëdhjetë e gjashtë) lekë (pa TVSH)  (me numra dhe fjalë). 

 

Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhtëm:  

1) "Kevin Contruksion" SHPK                      K71401004W 

        Emri i plotë i shoqërisë                       numri i NIPT-it  

 

2) BOE "GSM KLIMAIRE” SHPK & “DENIS 05” SHPK  L26804206O +K51518029B 

        Emri i plotë i shoqërisë                                    numri i NIPT-it    
 

Perkatësisht për arsyet e mëposhtme: 

 

1. Arsyeja e skualifikimit të operatorit ekonomik "BOE "GSM KLIMAIRE” SHPK & 

“DENIS 05” SHPK 

 BOE nuk plotëson pikën a), të Kritereve të Përgjithshme të kualifikimit, pasi në momentin 

e hapjes së ofertave, nuk arriti të paraqesë të plotë kontratën e bashkimit të operatorëve 

ekonomik. Në kontratë mungojnë Shtojcat sipas zërave të punëve/ mallrave/shërbimeve që 

do të marrë përsipër të realizojë sipas aktmarrëveshjes.  

 Operatori ekonomik GSM KLIMAIRE SHPK nuk plotëson pikën b) seksioni 1, Kriteret e 

veçanta të kualifikimit, pasi në momentin e hapjes së ofertave, nuk arriti të paqaresë të 

plotë deklaratën për paraqitje oferte të pavarur sipas Shtojcës 1/1. 

 Operatori ekonomik GSM KLIMAIRE SHPK nuk plotëson pikën 2, seksioni 2.2 

Kapaciteti ekonomik dhe financiar, Kriteret e Vecanta të Kualifikimit, pasi në momentin e 

hapjes së ofertës nuk arriti të paraqesë kopje origjinale ose të noterizuar  të bilancit të vitit 

2020, si dhe nuk arriti të paraqesë akt-espertizën e ekspertit kontabël të autorizuar për vitin 

ushtrimor 2020, pasi është në kushtet e përcaktimit të nenit 41, të ligjit nr. 10091, datë 

05.03.2009. 

 Operator ekonomik GSM KLIMAIRE SHPK nuk plotëson pikën 1, seksioni 2.3 Kapaciteti 

teknik, Kriteret e Vecanta të Kualifikimit, pasi në momentin e hapjes së ofertës nuk arriti 



të paraqesë dëshmi për shërbime të mëparshme të ngjashme duke qenë se dokumentat e 

paraqitura nuk kanë të njëjtin objekt prokurimi, si dhe nuk arrin vlerën jo më pak se 40% 

të vlerës së fondit të marrëveshjes kuadër. 

 Operatori ekonomik GSM KLIMAIRE SHPK nuk plotëson pikën 2/c, seksioni 2.3 

Kapaciteti teknik, Kriteret e Vecanta të Kualifikimit, pasi në momentin e hapjes së ofertës 

nuk arriti të paraqesë libreza pune për 23 punonjës. 

 Operatori ekonomik GSM KLIMAIRE SHPK nuk plotëson pikën 2/d, seksioni 2.3 

Kapaciteti teknik, Kriteret e Vecanta të Kualifikimit, pasi në momentin e hapjes së ofertës 

nuk arriti të pasqyrojë në Listëpagesën e kontributeve të Sigurimeve Shoqerore, 

Shendetësore dhe Tatimit mbi të Ardhurat nga Punësimi të muajit MAJ 2021 dy Inxhinierat 

elektrik Z. Eugent Verdha dhe z. Taulant Zeneli. 

 

2.  Arsyeja e skualifikimit të operatorit ekonomik "Kevin Contruksion" SHPK       

 Ofertuesi nuk plotëson pikën 2,3,4, të seksionit 2.1, Kapaciteti ligjor/ profesional i 

operatorëve ekonomikë, të Kritereve të Vecanta të Kualifikimit, pasi në certifikatat ISO të 

paraqitura nuk janë sipas fushës së objektit që do të prokurohet. 

 Ofertuesi nuk plotëson pikën 2, seksioni 2.3, Kapaciteti teknik, Kriteret e veçanta të 

kualifikimit, pasi në momentin e hapjes së ofertave, nuk arriti të vërtetojë që ka në stafin e 

tij të punësuar 7 punonjës/ specialistë për sistemin ngrohje ftohje/ kondicioner. 

 Operatori ekonomik nuk përmbush pikën c) të Kritereve të Përgjithshme të pranimit. Pas 

verifikimit së gjendjes gjyqësore (shoqërive tregtare, përfaqësuesve ligjore dhe ortakëve të 

tyre) të ofertuesit, rezulton se z. Anesti Dhima rezulton me shënime përkatëse në sistem, 

në kundërshtim me nenin 76/1 të LPP. 

 

* * * 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë se është identifikuar si operator 

ekonomik i suksesshëm: 

Bashkimi i Operatorëve Ekonomikë “SUPERIOR GROUP KLIMA” SHPK dhe “LEON 

KONSTRUKSION” SHPK, përkatësisht me nr. NIPT K91712015L dhe K71820009I me ofertë 

ekonomike 21,884,756 (njëzetë e një milion e tetëqind e tetëdhjetë e katër mijë e shtatëqind e 

pesëdhjetë e gjashtë) Lekë (pa TVSH) me adresa përkatësisht: Autostrada Tiranë-Durrës Nr. 

Pasurisë 168/52, Zona Kadastrale Nr. 3266,Sauk, Farkë, Tiranë dhe Rruga Tish Dahia, Kompleksi 

Kika 2, Pallati nr.9, Kati 8, Tiranë është identifikuar si Oferta e suksesshme. 

Rrjedhimisht, jeni të lutur të paraqiteni pranë Ministrisë së Brendshme, Agjencia e Blerjeve të 

Përqendruara, me adresë: Blv. “Dëshmorët e Kombit”, Nd. 1, 1001, Tiranë, Tel: 042 247 865, 

menjëherë nga dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi për të lidhur draft marrëveshjen kuadër. 

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 23.07.2021 

Me publikimin e këtij njoftimi, fillojnë afatet e ankimit sipas përcaktimeve në  nenin 109 të  Ligjit 

Nr. 162/2020, datë 23.12.2020, “Për Prokurimin Publik”. 

 

TITULLARI I ORGANIT QENDROR BLERËS 
 

DREJTOR I PËRGJITHSHËM 
 

 


