
        
REPUBLIKA  E  SHQIPËRISË 

MINISTRIA E BRENDSHME 

AGJENCIA E BLERJEVE TË PËRQENDRUARA 

  

 
 

Nr. ____ Prot.,               Tiranë, më __.___2021        

                                                       
 

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESI 

 

[Data: 24.06.2021] 
 

Për: “SULOLLARI-KLIMA” SHPK 

Tiranë, Rruga "Muhamet Gjollesha 71/3, Kati 1 
                                                          

* * * 
 

Proçedura e prokurimit: Procedurë e hapur e thjeshtuar”, Mallra, Kontratë Publike, me objekt 

prokurimi “Blerje pajisje kondicionimi për IKMT”, me fond limit: 2,556,537 (dy milion e 

peseqind e pesëdhjetë e gjashtë mijë e peseqind e tridhjetë e shtatë) lekë pa TVSH, me afat 30 

(tridhjetë) ditë nga nënshkrimi  i Kontratës, me nr. REF-97294-06-03-2021. 

 
 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Blerje pajisje kondicionimi për IKMT”, me fond limit: 2,556,537 

(dy milion e peseqind e pesëdhjetë e gjashtë mijë e peseqind e tridhjetë e shtatë) lekë pa TVSH, 

me afat 30 (tridhjetë) ditë nga nënshkrimi  i Kontratës, me nr. REF-97294-06-03-2021 dhe me 

afat kohor për ekzekutimin: Duke filluar nga data e lidhjes së kontratës, me afat 30 (tridhjetë) ditë nga 

nënshkrimi  i saj. 

Publikime të mëparshme (jo): Buletini i Njoftimeve Publike datë 07.06.2021, Nr.88. 

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  çmimi më i ulët x  

 

Njoftojmë se, kanë qenë pjesëmarrës në procedurë ky operatorë ekonomikë me vlerën përkatëse të 

ofruar: 

 

1) “SULOLLARI-KLIMA” SHPK    K01529003M 

        Emri i plotë i shoqërisë                 numri i NIPT-it    

Vlera: 2,270,000 (Dy milion e dyqind e shtatëdhjetë mijë) lekë (pa TVSH)  (me numra dhe fjalë). 

 

Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhtëm:  

Nuk ka ofertues të skualifikuar. 

 

 

* * * 

 



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

i suksesshëm: 

 

1) “SULOLLARI-KLIMA” SHPK    K01529003M 

        Emri i plotë i shoqërisë                 numri i NIPT-it    

Vlera: 2,270,000 (Dy milion e dyqind e shtatëdhjetë mijë) lekë (pa TVSH)  (me numra dhe fjalë). 

 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë “SULOLLARI-KLIMA” SHPK me  

adresë: Tiranë, Rruga "Muhamet Gjollesha 71/3, Kati 1, se oferta e paraqitur me vlerë totale prej 

2,270,000 (Dy milion e dyqind e shtatëdhjetë mijë) lekë (pa TVSH), është identifikuar si Oferta e 

suksesshme. 

 

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Inspektoriatit Kombëtar të Mbrojtjes së Territorit, Tiranë,  

sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 5(pesë) ditëve nga dita e 

marrjes/publikimit të këtij njoftimi.  

 

Ankesa: JO 

 

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë: 18.06.2021;  

 

 

TITULLARI I ORGANIT QENDROR BLERËS 

   

DREJTOR I PËRGJITHSHËM 
 

 

 


