
 
AGJENCIA E BLERJEVE TË PËRQENDRUARA 

 

 

Nr. ____ Prot             Tiranë, më ___.___2021        

                                                                                                                 
FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT 

(PARA PROCESIT TË ANKIMIT) 

 

Datë:  12.11.2021 

 

Për: Operatorin ekonomik “SULOLLARI-KLIMA” SHPK                                                                             

Adresa: Rruga "Muhamet Gjollesha 71/3, Kati 1, Tiranë. 

 

* * * 

Procedura e prokurimit: “Procedurë e hapur”, Marrëveshje Kuadër me  disa operatorë ekonomikë 

ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara, me objekt: “Riparim dhe mirëmbajtje sistemi të ngrohje 

- ftohjeve ndare ne 4 lote, me fond të përgjithshëm të Marrëveshjes Kuadër 13,953,750.6 

(trembëdhjetë milion e nëntëqind e pesëdhjetë e tre mijë e shtatëqind e pesëdhjetë presje gjashtë) 

lekë pa TVSH dhe me nr REF-07771-10-11-2021. 

 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: Loti 2  “Riparim dhe mirëmbajtje sistemi të ngrohje - ftohjeve 

per SUT”, me fond të lotit: 1,854,728.3 (një milion e teteqind e pesedhjete e kater mijë e 

shtateqind e njezet e tete presje tre) lekë pa TVSH, me afat 12 muaj, marrëveshje kuadër me disa 

operatorë ekonomikë ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara  me numër reference te lotit REF-

07776-10-11-2021 dhe me afat kohor për ekzekutimin: Duke filluar nga  data e lidhjes së 

kontratës/kontratave sipas kërkesës se Autoritetit Kontraktor, brenda afatit  12 muaj të lidhjes së 

Marrëveshjes Kuadër. 

 

Publikime të mëparshme ( jo ): Buletini i Njoftimeve Publike 18.10.2021, Nr.151.  

 

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  

oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar ne kosto    

oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në çmim X   

 

Me anë të këtij Njoftimi ju informojmë se, në këtë procedurë kanë marrë pjesë Ofertuesit e 

mëposhtëm me këto vlera përkatëse të ofruara: 

 

1) “ALTEC” SHPK          K57923807W 

  Emri i plotë i shoqërisë                    numri i NIPT-it    

  Vlera: 1,288,200 (një milion e dyqind e tetëdhjetë e tetë mijë e dyqind) lekë (pa TVSH)  

(me numra dhe fjalë). 

 

2) “SULOLLARI-KLIMA” SHPK      K01529003M 

Emri i plotë i shoqërisë                    numri i NIPT-it    



  Vlera: 1,486,700 (një milion e katërqind e tetëdhjetë e gjashtë mijë e shtatëqind) lekë (pa 

TVSH) (me numra dhe fjalë). 

 

 
  

Nga pjesërmarrësit janë skualifikuar Ofertuesit e mëposhtëm:  

 

1. Arsyet e skualifikimit per “ALTEC” SHPK 

 Ofertuesi, nuk plotëson kriterin e përcaktuar në pikën 1/b, të Kritereve të Veçanta të 

Kualifikimit, pasi nuk ka paraqitur sigurimin e ofertës në masën 2% të vlerës së fondit limit 

të lotit 2, sic kërkohet në DST. Sigurimi i ofertës, i paraqitur në SPE nga ofertuesi, është në 

një vlerë më të vogël nga sa përcaktohet në DST. 

 Ofertuesi, nuk plotëson kriterin e përcaktuar në pikën 2, seksioni 2.3, Kapaciteti Teknik, të 

Kritereve të Veçanta të Kualifikimit, pasi nuk ka paraqitur deklaratë për Drejtuesin teknik që 

nuk figuron i dypunësuar në sektor privat apo publik. 

 

* * * 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë “SULOLLARI-KLIMA”  SHPK  se 

oferta e paraqitur me vlerë totale prej 1,486,700 (një milion e katërqind e tetëdhjetë e gjashtë mijë 

e shtatëqind) lekë (pa TVSH) është identifikuar si Oferta e suksesshme. 

 

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 

 

 

Endri MULLAI 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


