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  MINISTRIA E BRENDSHME 

                      AGJENCIA E BLERJEVE TË PËRQENDRUARA 

 

 

 

Nr. ____ Prot               Tiranë, më _.___2020            

                                                       

 

FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORËVE EKONOMIKË TË SUKSESSHËM 

NË MARRËVESHJEN KUADËR 

 

[Data: 04.06.2020] 

 

Për: “SUPERIOR KLIMA” SHPK 

Adresa: Rruga "Sulejman Delvina", Pallati "Melrose", Dyqani nr.2, Kati 1 Njesia Bashkiake 

nr.5, Tiranë 

* * * 
 

Proçedura e prokurimit: “Proçedurë e hapur”- Shërbim - Marrëveshje kuadër me disa operator 

ekonomik, ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara me objekt: “Riparim, mirëmbajtjeje sistemi 

të ngrohje-ftohjeve” ndarë në 3(tre) Lote, me fond të përgjithshëm të marrëveshjes kuadër: 
25,734,350 (njëzet e pesë milion e shtatëqind e tridhjetë e katër mijë e treqind e pesëdhjetë) Lekë 

pa TVSH, me numër reference: REF-47076-01-06-2020. 
 

Përshkrim i shkurtër i kontratës së Loti I “Riparim, mirëmbajtjeje sistemi të ngrohje-ftohjeve 

në Qendrën Spitalore Universitare “Nënë Tereza” me fond limit të marrëveshjes kuadër 

17,383,344 (shtatëmbëdhjetë milion e treqind e tetëdhjetë e tre mijë e treqind e dyzet e katër) lekë 

pa TVSH , me nr. REF-47078-01-06-2020 dhe me afat kohor për ekzekutimin: Duke filluar nga  

data e lidhjes së kontratës/kontratave sipas kërkesës se Autoritetit Kontraktor, brenda afatit 12 

(dymbëdhjetë) muaj të lidhjes së Marrëveshjes Kuadër. 

 

Publikime të mëparshme (jo): Buletini i Njoftimeve Publike 13.01.2020, Nr.1. 

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  çmimi më i ulët x  
 

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

të ofruara: 

1) “ALTEC” SHPK                           K57923807W 

             Emri i plotë i shoqërisë                numri i NIPT-it    

  Vlera: 12,118,667.3 (dymbëdhjetë milion e njëqind e tetëmbëdhjetë mijë e gjashtëqind e 

gjashtëdhjetë e shtatë pikë tre) lekë (pa TVSH)  

(me numra dhe fjalë) 

  

2) BOE “CLIMACASA” SHPK + “AL-TEK” SHPK L07805502F+ K48130519Q 

             Emri i plotë i shoqërisë                numri i NIPT-it    
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  Vlera: 14,778,368 (katërmbëdhjetë milion e shtatëqind e shtatëdhjetë e tetë mijë e treqind e 

gjashtëdhjet e tetë) lekë (pa TVSH)  

(me numra dhe fjalë) 

 

3) “MENI” SHPK          J61909018W 

             Emri i plotë i shoqërisë                    numri i NIPT-it    

  Vlera: 16,033,238 (gjashtëmbëdhjet milion e tridhjet e tre mijë e dyqind e tridhjet e tetë) lekë 

(pa TVSH)  

(me numra dhe fjalë) 

  

4)  “NIKA” Shpk            J76705047U 

              Emri i plotë i shoqërisë                      numri i NIPT-it    

  Vlera: 13,729,857 (trembëdhjet milion e shtatëqind e njëzet e nëntë mijë e tetëqind e 

pesëdhjet e shtatë) lekë (pa TVSH)  

(me numra dhe fjalë) 

 

5) BOE “SULOLLARI-KLIMA” Shpk + “ERXHEN” Shpk    

K01529003M+J67117044Q 

           Emri i plotë i shoqërisë                       numri i NIPT-it    

  Vlera: 9,470,000 (nëntë milion e katerqind e shtatëdhjet mijë ) lekë (pa TVSH)  

   (me numra dhe fjalë) 

 

6) “SUPERIOR KLIMA” SHPK                        K91712015L 

               Emri i plotë i shoqërisë                        numri i NIPT-it    

  Vlera: 11,661,840 (njëmbëdhjetë milion e gjashtëqind e gjashtëdhjetë e një tetëqind e dyzet 

) lekë (pa TVSH) 

(me numra dhe fjalë) 

 

Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhtëm: 

1) BOE “CLIMACASA” SHPK + “AL-TEK” SHPK L07805502F+K48130519Q 

             Emri i plotë i shoqërisë                numri i NIPT-it    

  Vlera: 14,778,368 (katërmbëdhjetë milion e shtatëqind e shtatëdhjetë e tetë mijë e treqind e 

gjashtëdhjet e tetë) lekë (pa TVSH)  

(me numra dhe fjalë) 

 

1. Arsyet e skualifikimit për BOE “CLIMACASA” Shpk + “AL-TEK” Shpk 

 Bashkimi i operatorëve ekonomik skualifikohet pasi nuk përmbush germën b) të pikës 1 të 

Kritereve të Veçanta të kualifikimit. Nuk ka dorëzuar në mënyrë elektronike Dekleratën për 

paraqitje oferte të pavarur, sipas shtojcës 1/1. 

 

 Operatori ekonomik nuk përmbush Kriterin Komulativ nënpikën 3 të pikës 3.3 Kapaciteti 

Teknik për personin përgjegjës për kryerjen e shërbimeve objekt i kësaj marrëveshje kuadër. 

 

 Anëtari i BOE “Al-Tek” Shpk nuk arriti të përmbushë nënpikën 1 të pikës 3.1 Kapaciteti 

Ligjor/professional pasi licenca nr. 5746/5 datë 21.11.2018 e dorëzuar në mënyrë elektronike 

nuk përmban NS-2A Impjante hidrosanitare, kuzhine, lavanteri, mirmbajtja e tyre e kërkuar në 

kriterin e mësiperm. 
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2) “MENI” SHPK                        J61909018W 

             Emri i plotë i shoqërisë                    numri i NIPT-it    

  Vlera: 16,033,238 (gjashtëmbëdhjet milion e tridhjet e tre mijë e dyqind e tridhjet e tetë) lekë 

(pa TVSH)  

(me numra dhe fjalë) 

 

 

2. Arsyet e skualifikimit për “MENI” Shpk 

 Operatori ekonomik “Meni” Shpk nuk përmbush nënpikën 1, të pikës 3.3 Kapaciteti Teknik, 

pasi nuk arriti të paraqesë dëshmi për kontratat e mëparshme të ngjashme, të kryera gjatë tri 

viteve të fundit, nga data e zhvillimit të procedurës, të paktën në vlerën 40 % të fondit të 

marrëveshjes kuadër. 

 

3) “NIKA” Shpk                         J76705047U 

              Emri i plotë i shoqërisë                      numri i NIPT-it    

  Vlera: 13,729,857 (trembëdhjet milion e shtatëqind e njëzet e nëntë mijë e tetëqind e 

pesëdhjet e shtatë) lekë (pa TVSH)  

(me numra dhe fjalë) 

 

3. Arsyet e skualifikimit për “NIKA” Shpk 

 Operatori ekonomik nuk përmbush nënpikën a) të pikës 1 Kritereve të Përgjithshme ku 

ofertuesi duhet të deklarojë se është i regjistruar në Qendrën Kombëtare të Biznesit dhe ka në 

fushën e veprimtarisë objektin e prokurimit. 

 Operatori ekonomik “NIKA” Shpk nuk përmbush nënpikën 1 të pikës 3.3 Kapaciteti Teknik 

pasi nuk arriti të paraqesë dëshmi për kontratat e mëparshme të ngjashme të kryera gjatë tri 

viteve të fundit nga data e zhvillimit të procedurës, të paktën në vlerën 40 % të fondit të 

marrëveshjes kuadër. 

 Operatori ekonomik nuk përmbush Kriterin Komulativ nënpikën 3 të pikës 3.3 Kapaciteti 

Teknik për personin përgjegjës për kryerjen e shërbimeve objekt i kësaj marrëveshje kuadër.  

 

4) BOE “SULOLLARI-KLIMA” Shpk + “ERXHEN” Shpk    K01529003M+J67117044Q 

           Emri i plotë i shoqërisë                       numri i NIPT-it    

  Vlera: 9,470,000 (nëntë milion e katerqind e shtatëdhjet mijë ) lekë (pa TVSH)  

   (me numra dhe fjalë) 

 

4. Arsyet e skualifikimit për “SULOLLARI-KLIMA” Shpk + “ERXHEN” Shpk 

 Anëtari i BOE “Erxhen” Shpk nuk përmbush nënpikën 4, të pikës 3.1 Kapaciteti 

Ligjor/Profesional i operatorëve ekonomikë, pasi nuk arriti të paraqesë Çertifikatën ISO 

14001, që konfirmon sistemin e menaxhimit të mjedisit. 

 

 Anëtari i BOE “SULOLLARI-KLIMA” Shpk nuk arriti të përmbushë nënpikën 1 të pikës 

3.1 Kapaciteti Ligjor/Profesional i operatorëve ekonomikë, pasi licenca nr. 4360/7 datë 

28.04.2015, e dorëzuar në mënyrë elektronike, nuk përmban NS-2A Impjante 

hidrosanitare, kuzhinë, lavanteri, mirmbajtja e tyre e kërkuar në kriterin e mësiperm. 
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* * * 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë se janë identifikuar si operatorë 

ekonomik të suksesshëm: 

 

1) “SUPERIOR KLIMA” SHPK                           Renditur i pari             

Vlera: 11,661,840 (njëmbëdhjetë milion e gjashtëqind e gjashtëdhjetë e një tetëqind e dyzet ) 

lekë (pa TVSH)  

(me numra dhe fjalë) 

 

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqiteni pranë organit qendror blerës Agjencia e Blerjeve të 

Përqendruara, me adresë: Ministria e Brendshme, Sheshi Skënderbej, nr.3, Tiranë, Tel: 

042247865, brenda 5 (pesë) ditëve nga dita e publikimit të këtij njoftimi, për të lidhur marrëveshjen 

kuadër. 
 

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 18.02.2020;  

Njoftimi i Klasifikimit pas rivlerësimit është bërë në datë: 12.05.2020 

Ankesa: Po, 

Kanë marrë përgjigje nga Organi Qendror Blerës në datë: 25.02.2020; 26.02.2020; 27.02.2020; 

Kanë marrë përgjigje nga KPP në datë 29.04.2020 

 

 

 

 

TITULLARI I ORGANIT QENDROR BLERËS 
 

DREJTOR I PËRGJITHSHËM 

 

Edlira NAQELLARI 
 

 

 

 

Njësia e prokurimit:  

Znj.Misona SHPUZA  

Znj.Elona LILO 

Znj. Suela HAXHIJA 
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