
 

     

 MINISTRIA E BRENDSHME 

                      AGJENCIA E BLERJEVE TË PËRQENDRUARA 

 
 

Nr. ____ Prot               Tiranë, më _.___2021          

                                                       
 

FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORËVE EKONOMIKË TË SUKSESSHËM 

NË MARRËVESHJEN KUADËR 

 

[Data: 05.01.2021] 
 

Për: "ALTEC" SHPK 

Adresa: Njesia Administrative"Fratar", Fshati "Ninesh", Rruga "Qender", Godina Nr.15, Ballsh 

"MalIakaster", Fier 
                                                          

* * * 
 

Proçedura e prokurimit: “Kërkesë për Propozim” - Shërbim - Marrëveshje kuadër me disa 

operatorë ekonomik, ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara me objekt: “Shërbime mirëmbajtje 

dhe riparimi, për sistemin e kondicionimit dhe të ashensorëve në godinën e MSHMS” ndarë 

në 2 lote, me fond të përgjithshëm të marrëveshjes kuadër: 3,666,650 (tre milion e gjashtëqind e 

gjashtëdhjetë e gjashtë mijë e gjashtëqind e pesëdhjetë) lekë, pa TVSH, me numër reference: 

REF-81555-12-09-2020. 
 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: Loti 1. "Mirëmbajtje sistemi i kondicionimit", me fond limit 

të marrëveshjes kuadër: 2,831,150 (dy milion e tetëqind e tridhjetë e një mijë e njëqind e 

pesëdhjetë) Lekë pa TVSH me nr. REF-81560-12-09-2020  dhe me afat kohor për ekzekutimin: 
Duke filluar nga data e lidhjes së kontratës/kontratave sipas kërkesës se Autoritetit Kontraktor, 

brenda afatit 24 (njëzet e katër) muaj të lidhjes së Marrëveshjes Kuadër. 
 

Publikime të mëparshme (jo): Buletini i Njoftimeve Publike 14.12.2020, Nr.119. 

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  çmimi më i ulët x  

 

Për Lotin 1, njoftojmë se, kanë qenë pjesëmarrës në procedurë këta operatorë ekonomikë me 

vlerat përkatëse të ofruara: 

 

1) "ALTEC" SH.P.K.                                                           K57923807W                        

       Emri i plotë i shoqërisë                numri i NIPT-it  

Vlera: 1,829,350 (një milion e tetëqindë e njëzet e nëntë mijë e treqind e pesëdhjet) lekë, pa 

TVSH.  

2) "CLIMACASA" SH.P.K.                                                L07805502F                    

       Emri i plotë i shoqërisë                numri i NIPT-it  

Vlera: 1,893,910 (një milion e tetëqindë e nëntëdhjet e tre mijë e nëntëqind e dhjetë) lekë, pa 

TVSH.  



3) "2 Z KONSTRUKSION" SH.P.K.                                 J63229466K                        

       Emri i plotë i shoqërisë                numri i NIPT-it  

Vlera: 1,921,075 (një milion e nëntëqindë e njëzet e një mijë e shtatëdhjet e pesë) lekë, pa 

TVSH.  
 

4) "SULOLLARI-KLIMA" SH.P.K.                                  K01529003M                        

       Emri i plotë i shoqërisë                numri i NIPT-it  

Vlera: 2,300,000 ( dy milion e treqindë mijë) lekë, pa TVSH.  
 

5) "SUPERIOR GROUP KLIMA"SH.P.K.                       K91712015L                        

       Emri i plotë i shoqërisë                numri i NIPT-it  

Vlera: 2,720,925 (dy milion e shtatëqindë e njëzet mijë e nëntëqind e njëzet e pesë) lekë, pa 

TVSH.  

 

Është skualifikuar operatori ekonomik i mëposhtëm:  

1) "SULOLLARI-KLIMA" SH.P.K.                                  K01529003M                        

       Emri i plotë i shoqërisë               numri i NIPT-it  

 

Arsyet e skualifikimit: 

 

Ofertuesi nuk plotëson kriterin e përcaktuar në gërmën dh), pika 1, të Kritereve të Veçanta të 

Kualifikimit, pasi nuk arriti të provojë se ka shlyer të gjitha detyrimet e maturuara të energjisë 

elektrike, të kontratave të energjisë, që ka operatori ekonomik. Referuar Vërtetimit të paraqitur 

rezulton se operatori ekonomik nuk ka shlyer detyrimet e energjisë për muajin Tetor 2020. 
 

* * * 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë se është identifikuar si operator 

ekonomik i suksesshëm: 

 

"ALTEC" SH.P.K.                                                           K57923807W                        

       Emri i plotë i shoqërisë                numri i NIPT-it  

Vlera: 1,829,350 (një milion e tetëqindë e njëzet e nëntë mijë e treqind e pesëdhjet) lekë, pa 

TVSH.  

 

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 23.12.2020;  

Ankesa: Jo 

 


