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R E P U B L I K A E S H Q I P Ë R I S Ë

MINISTRIA E SHËNDETËSISË DHE MBROJTJES SOCIALE
QENDRA SPITALORE UNIVERSITARE "NËNË TEREZA" TIRANË

DREJTORIA JURIDIKE

Nr._______ Prot. Tiranë më,
___.___.2018

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT

Për: Shoqërinë "SUPERIOR KLIMA" shpk,
adresë Njesia Bashkiake nr.5, Rruga "Sulejman Delvina", Pallati "Melrose", Dyqani nr.2, Kati 1, Tiranë

Procedura e prokurimit: Procedurë e hapur

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-58132-03-23-2018

Loti 3 REF-59831-03-29-2018

Përshkrim i shkurtër i kontratës: ”Mirëmbajtje impianistike në QSUT, për vitin 2018”, e
ndarë me lote, me fond limit 37,748,655 (tridhjete e shtate milion e shtateqind e dyzet e tete
mije e gjashteqind e pesedhjete e pese) lekë pa TVSH.

Loti 3. “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 elektropomave, në godinat e shërbimeve spitalore në QSUT” me fond limit
19,943,547 (nëntëmbëdhjetë milion e nëntëqind e dyzet e tre mijë e pesëqind e dyzetë e
shtatë) lekë pa TVSH

Afati kohor për ekzekutimin e kontratës: nga data e nenshkrimit te kontrates me përfundim
në 31/12/2018.

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]

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

Njoftojme se, kane qenë pjesëmarrës në procedurë këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara:

1. "SULOLLARI" shpk K01529003M

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Vlera: 14,300,000.00 (katermbedhjetemilion treqindemije) lekë pa TVSH
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2. "KLIMA TEKNIKA TB2" shpk K49322506W

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Vlera: 15,556,840.00 (pesembedhjetemilion peseqindepesedhejtegjashtemije
teteqindedyzet) lekë pa TVSH

3. "SUPERIOR KLIMA" shpk K91712015L

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Vlera: 14,957,660.25 (katërmbëdhjetëmilion e nëntëqind e pesëdhjetë e shtatëmijë e gjashtëqind
e gjashtëdhjetë pikë 25) lekë pa TVSH

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

1. OE KLIMA TEKNIKA TB2

2. OE Sulollari shpk

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme:

Operatoret ekonomik nuk permbushin kriteret e kerkuara ne DST.

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë se oferta e paraqitur nga Shoqëria
"SUPERIOR KLIMA" shpk me NIPT K91712015L, me adresë Njesia Bashkiake nr.5,
Rruga "Sulejman Delvina", Pallati "Melrose", Dyqani nr.2, Kati 1, Tiranë; me ofertë
ekonomike 14,957,660.25 (katërmbëdhjetëmilion e nëntëqind e pesëdhjetë e shtatëmijë e
gjashtëqind e gjashtëdhjetë pikë 25) është identifikuar si oferta e suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Qendrës Spitalore Universitare “Nënë Tereza”
Tiranë me adresë: Rruga e Dibrës, Nr. 372 - Tirane sigurimin e kontratës, siç parashikohet në
dokumentat e tenderit, brenda 5 ditëve nga dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi.

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 07.05.2018

Ankesa: Ka patur. Kthyer pergjigje me vendim KPP ne date 08.06.2018.

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR

Enkelejdi JOTI


