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DREJTORIA E PËRGJITHSHME E OBJEKTEVE PUBLIKE 

TITULLARI AUTORITETIT KONTRAKTOR 

  

Nr.__________ prot.                                                                                    Tiranë, më____, ____, 2022 

 

Shtojca 10  

 

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT 

 

Datë:   22.08.2022 

 

Drejtuar:   CLIMACASA sh.p.k me NIPT L07805502F me adresë,  Lezhë, Lagjja Besëlidhja,  

Rruga “Shtraus” 

 

Procedura e prokurimit/lotit:   E hapur e thjeshtuar 

 

Numri i procedurës/referenca e Lotit:  REF 37420-07-28-2022 

 

Përshkrimi i shkurtër i kontratës:  

 

P.S  Vlerësimi është bërë sipas shumatores së çmimve për njësi  

 

Objekti:  “Shërbim mirëmbajtje për pajisjet e kondicionimit” 

 

Fondi limit:  895 850 (tetëqind e nëntëdhjetë e pesë mijë e tetëqind e pesëdhjetë) Lekë pa TVSH. 

5 832 000 (pesë milion e tetëqind e tridhjetë e dy mijë) Lekë pa TVSH. 

Kohëzgjatja e kontratës:  Duke filluar nga  data e lidhjes së kontratës 6 (gjashtë) muaj. 

Publikimet e mëparshme (nëse është rasti): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]  

 

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  

 

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 vlerat përkatëse të ofruar: 
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1. Operatori ekonomik Climacasa sh.p.k me NIPT L07805502F me ofertë ekonomike 288 120  

(dyqind e tetëdhjetë e tetë mijë e  njëqind e njëzet) Lekë. 

2. Operatori ekonomik Sulollari-Klima sh.p.k me NIPT K01529003M i cili nuk ka paraqitur 

ofertë ekonomike.  

 

Nga shqyrtimi i dokumentacionit  të operatorit ekonomik Climacasa sh.p.k me NIPT L07805502F 

me ofertë ekonomike 288 120  (dyqind e tetëdhjetë e tetë mijë e  njëqind e njëzet) Lekë, u konstatua 

se:  

 

 I plotëson kërkesat e përgjithshme për kualifikim. 

 I plotëson kriteret e veçanta të përcaktuara në DT. 

 I plotëson specifikimet teknike të përcaktuara në DT. 

 Përsa i përket llogaritjes së vlerës së ofertës nuk ka gabime aritmetike.   

 

Komisioni i Hapjes dhe Vlerësimit të Ofertave konstaton se oferta përmban të gjithë 

dokumentacionin e kërkuar në dokumentet e tenderit, referuar listës së kërkesave të tenderit, në 

mbështetje të nenit 92 të Ligjit nr.162/2020 datë 23.12.2020 “Për Prokurimin Publik” dhe nenit 82 të 

VKM Nr.285 datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”. 

Në mbështetje të nenit 92 të Ligjit Nr.162/2020 datë 23.12.2020 “Për Prokurimin Publik” dhe nenit 

82 të VKM nr.285 datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, Komisioni 

konstatoi se oferta është paraqitur pa gabime aritmetike në vlera.   

 

Nga shqyrtimi i kësaj oferte në mbështetje të nenit 92 të Ligjit nr.162/2020 datë 23.12.2020 “Për 

Prokurimin Publik” dhe nenit 82 të VKM nr.285 datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të 

prokurimit publik” si dhe dokumentave të tenderit të miratuara, u konstatua se oferta e Operatorit 

ekonomik Climacasa sh.p.k me NIPT L07805502F është në përputhje me kërkesat e tenderit, duke e 

cilësuar  si ofertë të vlefshme. 

 

 

Nga shqyrtimi i dokumentacionit  të operatorit ekonomik SULOLLARI – KLIMA sh.p.k me NIPT 

K01529003M i cili nuk ka paraqitur ofertë ekonomike , u konstatua se:  

 

 Nuk i plotëson kërkesat e përgjithshme për kualifikim. 

 Nuk i plotëson kriteret e veçanta të përcaktuara në DT. 

 Nuk i plotëson specifikimet teknike të përcaktuara në DT. 

 Përsa i përket llogaritjes së vlerës së ofertës nuk ka paraqitur ofertë ekonomike.   

 

Komisioni i Hapjes dhe Vlerësimit të Ofertave konstaton se oferta nuk përmban të gjithë 

dokumentacionin e kërkuar në dokumentet e tenderit, referuar listës së kërkesave të tenderit, në 

mbështetje të nenit 92 të Ligjit nr.162/2020 datë 23.12.2020 “Për Prokurimin Publik” dhe nenit 82 të 

VKM Nr.285 datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”. 

Në mbështetje të nenit 92 të Ligjit Nr.162/2020 datë 23.12.2020 “Për Prokurimin Publik” dhe nenit 

82 të VKM Nr.285 datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, Komisioni 

konstatoi se operatori ekonomik nuk ka paraqitur ofertë ekonomike. 
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Gjatë shqyrtimit të ofertës së operatorit ekonomik SULOLLARI – KLIMA sh.p.k me NIPT 

K01529003M, Komisioni i Hapjes dhe Vlerësimit të Ofertave konstatoi se kriteret e veçanta dhe të 

përgjithshme sipas kërkesave të përcaktuara në dokumentat standarte të tenderit (DST) të cilat nuk i 

plotëson janë si më poshtë; 

 

1. Operatori ekonomik SULOLLARI – KLIMA sh.p.k me NIPT K01529003M nuk ka 

paraqitur asnjë dokument provues sipas kërkesave në Dokumentat Standarte të Tenderit 

(DST).  

 

Nga shqyrtimi i kësaj oferte në mbështetje të nenit 92 të Ligjit Nr.162/2020 datë 23.12.2020 “Për 

Prokurimin Publik” dhe nenit 82 të VKM Nr.285 datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të 

prokurimit publik” si dhe dokumentave të tenderit të miratuara, u konstatua se oferta e Operatorit 

ekonomik SULOLLARI – KLIMA sh.p.k me NIPT K01529003M nuk është në përputhje me 

kërkesat e tenderit, duke e cilësuar  si ofertë të pavlefshme. 

 

*  *  * 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë operatorin ekonomik Climacasa sh.p.k 

me NIPT L07805502F me ofertë ekonomike 288 120  (dyqind e tetëdhjetë e tetë mijë e  njëqind e 

njëzet) Lekë, është identifikuar si oferta e suksesshme. 

 

Me publikimin e këtij njoftimi, do të ndiqen të gjitha përcaktimet sipas Ligjit Nr.162/2020, datë 

23.12.2020, “Për Prokurimin Publik”. 

 

  

 

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR 

 

Erindi Bejko 


