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RE 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,
___.___.2019

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT

Për: Shoqërinë “SUPERIOR KLIMA”shpk NIPT K91712015L
Adresa: Njesia Bashkiake Nr.5, Rr.Sulejman Delvina, Pallati “Melrose”, Dyqani Nr.2 Kati i pare

Procedura e prokurimit: E hapur

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-98716-12-13-2018

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 QSUT per vitin 2019”

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. Operatori Ekonomik“KLIMATEKNIKA TB2” sh.p.k me Nr.NIPT K49322506W oferta

me vlerë 10 923 630(dhjete milion nëntëqind njëzet e tre mije e gjashtëqind e tridhjete)

lekë pa TVSH dhe 13 108 356(trembëdhjete milion njëqind e tete mije e treqind e

pesëdhjete e gjashte) lekë me TVSH.

2. Operatori Ekonomik“SUPERIOR KLIMA” sh.p.k, me Nr NIPT K91712015L me
ofertën ne vlerën 12 078 140(dymbëdhjetë milion e shtatëdhjetë e tete mije e njëqind e
dyzete)leke pa t.v.sh. dhe14 493 768 ( katermbedhjete milion katërqind e nëntëdhjete e
tre mije e
shtatëqind e gjashtëdhjetë e tete)leke me t.v.sh.

3. Operatori Ekonomik “SULOLLARI KLIMA” sh.p.k, me Nr.NIPT K01529003M ne

vlerën 13 490 000(trembëdhjete milion e katërqind e nëntëdhjete mije)leke pa t.vsh, dhe

16 188 000(gjashtembedhjte milion e njëqind e tetëdhjete e tete mije)leke me t.v.sh.
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4. AURORA KONSTRUKSION sh.p.k NIPT K020170031 & “COMFORT” sh.p.k me

nr NIPT J61901194M me ofertën 16 420 650 (gjashtembedhjete milion katërqind e

njëzet mije e gjashtëqind e pesëdhjete) leke pa t.v.sh, dhe 19 704 780(nentembedhjete

milion shtatëqind e katër mije e shtatëqind e tetëdhjete)leke me t.v sh.

Ka ofertues të skualifikuar:

1. Operatori Ekonomik “KLIMATEKNIKA TB2” sh.p.k

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme:

Operatori Ekonomik “KLIMATEKNIKA” nuk ka plotesuar Formularin e Ofertes sipas shtojces

1 te Kriteret e Vecanta te Kualifikimit pasi ne Formularin e Ofertes se paraqitur nga ky Operator

mungon oferta 1/9 qe lidhet me Sherbimin e Djegie – Plastikes.

Ne Formularin e Ofertes se paraqitur nga OE “KLIMATEKNIKA” oferta 1/8 qe lidhet me

sherbimin ne Bllokun Operator Onkologjik nuk eshte e plote ka gabime ne oret e punes,

nderkohe qe per pikat 15, 16 F.v leshues magnetik 63 A, dhe F.v valvola tre rrugeshe e gazit

mungon oferta.

Ne shtojcën 11: Shërbimet dhe Grafiku i Ekzekutimit mungon oferta për shërbimin e Djegie-

Plastikes qe i përket nënndarjes 1/9.

Oferta 1/8 qe i përket shërbimit ne Bllokun Operator Onkologjik nuk është e plote ka gabime ne

orët e punës nderkohe qe per pikat 15, 16 F.v leshues manjetik 63 A, dhe F.v valvola tre rrugeshe

e gazit mungon oferta.

2. Operatori Ekonomik “Sulollari-Klima” sh.p.k:

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme:

Operatori Ekonomik“SULOLLARI” nuk ploteson percaktimet e germes d) pika 2.3 Kapaciteti

Teknik sipas te ciles eshte kerkuar 2 punjonjes saldator me patente ose certifikate. Operatori

Ekonomik ka paraqitur 2 punonjes saldator te cilet jane te pajisur vetem me Deshmi Kualifikimi

e Sigurimit Teknik te vlefshme por nuk ka paraqitur per 2 punonjesit saldator patente ose

certifikate.

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë se oferta e paraqitur nga Operatori

Ekonomik “SUPERIOR KLIMA” me NIPT K91712015L, përfaqësuar nga Administratori

Z. Altion Memushi, me vleren 12 078 140(dymbëdhjetë milion e shtatëdhjetë e tete mije e
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njëqind e dyzet)leke pa t.v.sh. dhe 14 493 768 ( katermbedhjete milion katërqind e nëntëdhjete e

tre mije e shtatëqind e gjashtëdhjetë e tete)leke me t.v.sh.. është identifikuar si oferta fituese .

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 27.02.2019.

Ankesa: PO

Në datën 08.02.2019, operatori ekonomik “KLIMATEKNIKA TB2” sh.p.k. paraqiti ankesë

pranë autoritetit kontraktor, duke kundërshtuar vendimin e Komisionit të Vlerësimit të Ofertave

në lidhje me Skualifikimin e ofertes ekonomike në këtë procedurë prokurimi.

Në datën 13.02.2019 autoriteti kontraktor i ka derguar përgjigje Operatorit Ekonomik ankimues

duke argumentuar mospranimin e ankimit dhe rrjedhimisht refuzimin e tij.

Në vijim, Komisioni i Vlerësimit të Ofertave në mbështetje të Ligjit nr. 9643, dt.20.11.2006 për
“Prokurimin Publik”, VKM nr. 914, dt. 29.12.2014 për “Miratimin e Rregullave të Prokurimit
Publik”, kreu VII, neni 64 dhe neni 66 si dhe Udhëzimit për “Shqyrtimin dhe vlerësimin e
ofertave në prokurimin me mjete elektronike”, ka respektuar te gjitha afatet proceduriale te
ankimit ne Komisionin e Prokurimit Publik nga ku ka rezultuar se OE “KLIMATEKNIKA TB2”
nuk ka ushtruar te drejten e ankimit te percaktuar ne legjislacionin e Prokurimeve Publike.

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR

Enkelejdi JOTI


