
 
AGJENCIA E BLERJEVE TË PËRQENDRUARA 

 

Nr. ____ Prot             Tiranë, më ___.___2021           

                                                       

FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORËVE EKONOMIKË TË SUKSESSHËM 

NË MARRËVESHJEN KUADËR 

 

Datë:  05.03.2021 
 

Për:  “SULOLLARI-KLIMA” SHPK 

          Adresa: Rruga "Muhamet Gjollesha 71/3, Kati 1, Tiranë. 

 

* * * 

Procedura e prokurimit: “Kërkesë për propozim”, me objekt: “Riparim, Mirëmbajtjeje Sistemi 

Të Ngrohje-Ftohjeve Për Spitalin Covid-4”, me fond të përgjithshëm të marrëveshjes kuadër: 

2,533,760 (dy milion e pesëqind e tridhjetë e tre mijë e shtatëqind e gjashtëdhjetë) Lekë (pa TVSH) 

me afat  tw marrwveshjes kyuadwr: 12 (dymbëdhjetë) muaj nga nënshkrimi i marrëveshjes kuadër. 
 

Numri i referencës së procedurës: REF-85848-02-03-2021 
 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Riparim, Mirëmbajtjeje Sistemi Të Ngrohje-Ftohjeve Për 

Spitalin Covid-4”, “Kërkesë për propozim”, Shërbime, Marrëveshje Kuadër me një operator 

ekonomik ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara, me kohwzgjatje tw kontratws: duke filluar nga  

data e lidhjes së kontratës/kontratave me përfundim deri në plotësimin e nevojave të autoritetit 

kontraktore, sipas marrëveshjes kuadër, me fond të marrëveshjes kuadër: 2,533,760 (dy milion e 

pesëqind e tridhjetë e tre mijë e shtatëqind e gjashtëdhjetë) Lekë (pa TVSH).  
 

 

Kohëzgjatja e Marrëveshjes Kuadër: 12 muaj nga nënshkrimi  i Marrëveshjes Kuadër. 
 

Publikime të mëparshme ( jo ): Buletini i Njoftimeve Publike Nr. 17 datë 8 Shkurt 2021 

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: 1,636,360 (një milion e gjashtëqind e tridhjetë e gjashtë mijë e treqind e gjashtëdhjetë) 

lekë (pa TVSH)  

(me numra dhe fjalë) 
 

2) “SULOLLARI-KLIMA” SHPK   K01529003M 

        Emri i plotë i shoqërisë                numri i NIPT-it    

  Vlera: 1,195,750 (një milion e njëqind e nëntëdhjetë e pesë mijë e shtatëqind e pesëdhjetë) 

lekë (pa TVSH)  

(me numra dhe fjalë) 

 



3) “SUPERIOR GROUP KLIMA” SHPK  K91712015L 

        Emri i plotë i shoqërisë                numri i NIPT-it    

  Vlera: 2,409,480 (dy milion e katërqind e nëntë mijë e katërqind e tetëdhjetë) lekë (pa TVSH)  

(me numra dhe fjalë) 
 

4) “CLIMACASA” SHPK     L07805502F 

        Emri i plotë i shoqërisë                numri i NIPT-it    

  Vlera: 2,088,400 (dy milion e tetëdhjetë e tetë mijë e katërqind ) lekë (pa TVSH)  

(me numra dhe fjalë) 
 

5) “MENI” SHPK      J61909018W 

        Emri i plotë i shoqërisë                numri i NIPT-it    

  Vlera: 2,114,980 (dy milion e njëqind e katërmbëdhjetë mijë e nëntëqind e tetëdhjetë) lekë (pa 

TVSH)  

(me numra dhe fjalë) 
 

6) “NEAL-86” SHPK     K04814851T 

        Emri i plotë i shoqërisë                numri i NIPT-it    

  Vlera: 1,247,825 (një milion e dyqind e dyzet e shtatë mijë e tetëqind e njëzet e pesë) lekë (pa 

TVSH)  

(me numra dhe fjalë) 
 

7) BOE “RAFIN COMPANY” SHPK & “TEOREN” SHPK       L52125110A, K51407506E 

        Emri i plotë i shoqërisë                                     numri i NIPT-it  

  

  Vlera: 1,199,160 (një milion e njëqind e nëntëdhjetë e nëntë mijë e njëqind e gjashtëdhjetë ) 

lekë (pa TVSH)  

(me numra dhe fjalë) 
 

Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhtëm: 
 

1) “SUPERIOR GROUP KLIMA” SHPK  K91712015L 

              Emri i plotë i shoqërisë               numri i NIPT-it   

 

Arsyeja e skualifikimit për “SUPERIOR GROUP KLIMA” SHPK 

 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 Debisë datë 

07.01.2021 të paraqitur në SPE nga ofertuesi, rezulton se ky i fundit nuk ka shlyer detyrimet e 

energjisë elektrike për muajin Dhjetor 2020. 

 

2) “MENI” SHPK     J61909018W 

        Emri i plotë i shoqërisë                numri i NIPT-it 
 

Arsyeja e skualifikimit për “MENI” SHPK” SHPK 

 Ofertuesi nuk plotëson kriterin e përcaktuar në pikën 1 të seksionit 2.3 “Per kapacitetin teknik” 

të Kritereve të Vecanta të Kualifikimit, pasi nuk arriti të paraqesë, dëshmi për shërbimet e 

mëparshme të ngjashme të kryera gjatë 3 (tre) viteve të fundit nga data e zhvillimit të 

procedurës. Kontrata nr. 780/9 datë 27.04.2020 e lidhur me Qendrën Spitalore Universitare 

“Nënë Tereza”, e paraqitur në SPE nga ofertuesi, nuk ka për objekt të saj shërbime të ngjashme 

me objektin që prokurohet. 



 

3) BOE “RAFIN COMPANY” SHPK & “TEOREN” SHPK    L52125110A, 

K51407506E 

 Emri i plotë i shoqërisë                numri i NIPT-it   

 
Arsyeja e skualifikimit për BOE “RAFIN COMPANY” SHPK dhe “TEOREN” SHPK 

 Ofertuesi nuk plotëson kriterin e përcaktuar në pikën 1 të seksionit 2.1 “Per kapacitetin 

ligjor/profesional” të Kritereve të Vecanta të Kualifikimit, pasi anëtari i BOE “TEOREN” 

SHPK nuk rezulton të jetë i pajisur me liçensë profesionale që lidhet me realizimin e 

shërbimeve objekt prokurimit, të lëshuara nga autoritetet kompetente shtetërore, për kategoritë:   

- NS12-A Impiante teknologjik, termike dhe të kondicionimit.   

- NS-14 A Impiante të brendshme elektrike. 

 Ofertuesi nuk plotëson kriteret e përcaktuara në pikat 2, 3 dhe 4 të seksionit 2.1 “Per kapacitetin 

ligjor/profesional” të Kritereve të Vecanta të Kualifikimit, pasi anëtari i BOE “RAFIN 

COMPANY” SHPK nuk rezulton të jetë i pajisur me Certifikatat ISO 9001, OHSAS 18001 

ose ISO 45001 dhe ISO 14001 sipas fushës së objektit që prokurohet. 

 Ofertuesi nuk plotëson kriterin e përcaktuar në pikën 1 të seksionit 2.3 “Per kapacitetin teknik” 

të Kritereve të Vecanta të Kualifikimit, pasi anëtari i BOE “RAFIN COMPANY” SHPK nuk 

arriti të paraqesë, në raport me përqindjen e pjesëmarrjes në këtë bashkim të përkohshëm, 

dëshmi për shërbimet e mëparshme të ngjashme të kryera gjatë 3 (tre) viteve të fundit nga data 

e zhvillimit të procedurës. Kontrata nr. 3029/4 datë 24.10.2018 e lidhur me Universitetin e 

Tiranës, e paraqitur në SPE nga anëtari i BOE “RAFIN COMPANY” SHPK, nuk ka për objekt 

të saj shërbime të ngjashme me objektin që prokurohet. 

   

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

i suksesshëm: 

Operatori Ekonomikë: “SULOLLARI-KLIMA” SHPK me NIPT K01529003M me ofertë 

ekonomike: 1,195,750 (një milion e njëqind e nëntëdhjetë e pesë mijë e shtatëqind e pesëdhjetë) 

lekë (pa TVSH) me adresë: Rruga "Muhamet Gjollesha 71/3, Kati 1, Tiranë. 
 

 

Rrjedhimisht, jeni të lutur të paraqiteni pranë Ministrisë së Brendshme, Agjencia e Blerjeve të 

Përqendruara, me adresë: Sheshi Skënderbej, nr. 3, Tiranë, Tel: 042 247 865, menjëherë nga dita e 

marrjes/publikimit të këtij njoftimi për të lidhur draft marrëveshjen kuadër. 

 

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 24.02.2021  

Ankesa: Jo 

 
 

 

TITULLARI I ORGANIT QENDROR BLERËS 
 

DREJTOR I PËRGJITHSHËM 

 


