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DREJTORIA E PËRGJITHSHME E OBJEKTEVE PUBLIKE 

TITULLARI AUTORITETIT KONTRAKTOR 

  

Nr.__________ prot.                                                                               Tiranë, më____, ____, 2022 

 

 

Shtojca 10  

 

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT 

 

Datë: 06.01.2022 

 

Drejtuar: Alcani shpk me NIPT J91505006Q me adresë; Tiranë, Kamëz, Blloku Frutikulturë, 

Rruga e Laknasit. 

 

Procedura e prokurimit/lotit: E hapur  

 

Numri i procedurës/referenca e Lotit: REF-13503-12-01-2021 

 

Përshkrimi i shkurtër i kontratës:  

 

Objekti: Blerje lëndë djegëse pellet dhe shpërndarje në objektet arsimore 

 

Fondi limit: 33 999 402 (tridhjetë e tre milion e nëntëqind e nëntëdhjetë e nëntë mijë e katërqind 

e dy) Lekë pa Tvsh 

 

Kohëzgjatja e kontratës: 12 (dymbëdhjetë) muaj 

 

Publikimet e mëparshme (nëse është rasti): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]  

 

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  

 

oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në çmim X   

 

Me anë të këtij Njoftimi ju informojmë se, në këtë procedurë kanë marrë pjesë Ofertuesit e 

mëposhtëm me këto vlera përkatëse të ofruara: 

 



2 
 

1. Operatori ekonomik Alcani shpk me NIPT J91505006Q me ofertë ekonomike 

33,310,770.4 (tridhjetë e tre milion e treqind e dhjetë mijë e shtatëqind e shtatëdhjetë pikë 

katër) Lekë pa tvsh. 

2. Operatori ekonomik Climacasa shpk me NIPT L07805502F me ofertë ekonomike 

28,603,326.4 (njëzet e tetë milion e gjashtëqind e tre mijë e treqind e njëzet e gjashtë pikë 

katër) Lekë pa tvsh. 

3. Operatori ekonomik Klame shpk me NIPT K21518003F nuk ka paraqitur asnjë dokument 

në SPE sipas kërkesave të DST dhe nuk ka dhënë ofertë ekonomike. 

4. Operatori ekonomik Sulollari-Klima shpk me NIPT K01529003M nuk ka paraqitur asnjë 

dokument në SPE sipas kërkesave të DST dhe nuk ka dhënë ofertë ekonomike. 

 

VLERËSIMI I OFERTAVE TË PARAQITURA 

  

Të tre anëtarët e Komisionit të Hapjes dhe Vlerësimit të Ofertave duke u nisur edhe nga 

specializimet që kanë, vlerësuan kriteret e veçanta të pranim kualifikimit në mbështetje të Ligjit 

nr.162/2020 datë 23.12.2020 “Për Prokurimin Publik” dhe VKM nr.285 datë 19.05.2021 “Për 

miratimin e rregullave të prokurimit publik”, 

 

- Kriteret ligjore, janë vlerësuar nga të tre anëtarët e Komisionit të Hapjes dhe Vlerësimit të 

Ofertave, në mbështetje të nenit 92 të Ligjit nr.162/2020 datë 23.12.2020 “Për Prokurimin Publik” 

dhe nenit 75, 80 dhe 82 të VKM nr.285 datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit 

publik”. 

- Kriteret ekonomike janë vlerësuar nga të tre anëtarët e Komisionit të Hapjes dhe Vlerësimit të 

Ofertave, në mbështetje të nenit 92 të Ligjit nr.162/2020 datë 23.12.2020 “Për Prokurimin Publik” 

dhe nenit 75, 80 dhe 82 të VKM nr.285 datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit 

publik”. 

- Kriteret e veçanta për vërtetimin e kapacitetit teknik janë vlerësuar nga  të tre anëtarët e 

Komisionit të Hapjes dhe Vlerësimit të Ofertave në mbështetje të nenit 92 të Ligjit nr.162/2020 

datë 23.12.2020 “Për Prokurimin Publik” dhe nenit 75, 80 dhe 82 të VKM nr.285 datë 19.05.2021 

“Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”. 

 

Komisioni i Hapjes dhe Vlerësimit të Ofertave vendosi që të bëjë vlerësimin e ofertave të 

operatorëve ekonomikë si më poshtë: 

 

 1) Nga shqyrtimi i dokumentacionit  të operatorit ekonomik  Alcani shpk me NIPT J91505006Q 

me ofertë ekonomike 33,310,770.4 (tridhjetë e tre milion e treqind e dhjetë mijë e shtatëqind e 

shtatëdhjetë pikë katër) lekë pa tvsh, u konstatua se:  

 I  plotëson kërkesat e përgjithshme për kualifikim. 

 I  plotëson kriteret e veçanta të përcaktuara në DST. 

 I  plotëson specifikimet teknike të përcaktuara në DST. 

 Përsa i përket llogaritjes së vlerës së ofertës nuk ka gabime aritmetike.  
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Komisioni i Hapjes dhe Vlerësimit të Ofertave konstaton se oferta përmban të gjithë 

dokumentacionin e kërkuar në dokumentet e tenderit, referuar listës së kërkesave të tenderit, në 

mbështetje të nenit 92 të Ligjit nr.162/2020 datë 23.12.2020 “Për Prokurimin Publik” dhe nenit 82 

të VKM nr.285 datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”. 

Në mbështetje të nenit 92 të Ligjit nr.162/2020 datë 23.12.2020 “Për Prokurimin Publik” dhe nenit 

82 të VKM nr.285 datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, Komisioni 

konstatoi se oferta është paraqitur pa gabime aritmetike në vlera.   

Nga shqyrtimi i kësaj oferte në mbështetje të nenit 92 të Ligjit nr.162/2020 datë 23.12.2020 “Për 

Prokurimin Publik” dhe nenit 82 të VKM nr.285 datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të 

prokurimit publik” si dhe dokumentave të tenderit të miratuara, u konstatua se oferta e Operatorit 

ekonomik Alcani shpk me NIPT J91505006Q është në përputhje me kërkesat e tenderit, duke e 

cilësuar  si ofertë të vlefshme. 

 

2) Nga shqyrtimi i dokumentacionit  të operatorit ekonomik  Climacasa shpk me NIPT 

L07805502F me ofertë ekonomike 28,603,326.4 (njëzet e tetë milion e gjashtëqind e tre mijë e 

treqind e njëzet e gjashtë pikë katër) Lekë pa tvsh, u konstatua se:  

 I plotëson kërkesat e përgjithshme për kualifikim. 

 Nuk i  plotëson kriteret e veçanta të përcaktuara në DST. 

 I plotëson specifikimet teknike të përcaktuara në DST. 

 Përsa i përket llogaritjes së vlerës së ofertës nuk ka gabime aritmetike.  

Komisioni i Hapjes dhe Vlerësimit të Ofertave konstaton se oferta nuk përmban të gjithë 

dokumentacionin e kërkuar në dokumentet e tenderit, referuar listës së kërkesave të tenderit, në 

mbështetje të nenit 92 të Ligjit nr.162/2020 datë 23.12.2020 “Për Prokurimin Publik” dhe nenit 82 

të VKM nr.285 datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”. 

Në mbështetje të nenit 92 të Ligjit nr.162/2020 datë 23.12.2020 “Për Prokurimin Publik” dhe nenit 

82 të VKM nr.285 datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, Komisioni 

konstatoi se oferta është paraqitur pa gabime aritmetike në vlera.   

 

Gjatë shqyrtimit të ofertës së operatorit ekonomik Climacasa sh.p.k me NIPT L07805502F, 

Komisioni i Hapjes dhe Vlerësimit të Ofertave konstatoi se kriteret e veçanta dhe të përgjithshme 

sipas kërkesave të përcaktuara në dokumentat standarte të tenderit (DST) të cilat nuk i plotëson 

janë si më poshtë; 

 

1. Operatori ekonomik Climacasa sh.p.k nuk plotëson pikën 2.3.1, tek Kriteret e Veçanta të 

Kualifikimit, Kapaciteti Teknik të Shtojcës 7, pasi kontratat dhe fatura e paraqitura në SPE 

nuk e plotësojnë vlerën prej 40% të fondit limit të procedurës të kërkuar në dokumentat 

standarte të tenderit. Konkretisht janë paraqitur si kontrata të ngjashme; Kontrata me objekt 

“Blerje lëndë djegëse pellet dhe shpërndarje në objektet arsimore” Nr.3/11 Prot. datë 

23.01.2018 me vlerë 7,792 926 lekë pa tvsh e cila është lidhur dhe zbatuar jashtë afatit të 

parashikuar në DST; Kontrata me objekt “Blerje dhe instalim soba me pellet” Nr.33/7 Prot. 

datë 01.08.2018 me vlerë 12 000 042 lekë pa tvsh e cila është lidhur dhe zbatuar jashtë 

afatit të parashikuar në DST dhe nuk konsiderohet kontratë e ngjashme; Kontrata me objekt 
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“Blerje dhe instalim soba me pellet” nr. 429/8 Prot. datë 01.04.2021 me vlerë 12 000 042 

lekë pa tvsh nuk konsiderohet kontratë e ngjashme; Fatura me Nr.65085540 datë 

27.11.2018 dhe vlerë 562 500 lekë pa tvsh, e cila është zbatuar jashtë afatit të parashikuar 

në DST. Ndërsa faturat me Nr.65085543 datë 04.12.2018 me vlerë 787 500 lekë pa tvsh, 

Nr.65085546 datë 11.12.2018 me vlerë 937 500 lekë pa tvsh, Nr.65085552 datë 18.12.2018 

me vlerë 1 057 500 Lekë pa Tvsh dhe Nr.65085561 datë 27.12.2018 me vlerë 2 693 250 

Lekë pa Tvsh me shumatore 5 475 250 Tekë pa Tvsh konsiderohen të vlefshme por 

përbëjnë 16.1% të fondit limit të procedurës. 

 

Nga shqyrtimi i kësaj oferte, në mbështetje të nenit 92 të Ligjit nr.162/2020 datë 23.12.2020 “Për 

Prokurimin Publik” dhe nenit 82 të VKM nr.285 datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të 

prokurimit publik”, si dhe dokumentave të tenderit të miratuara, u konstatua se oferta e Operatorit 

ekonomik Climacasa sh.p.k me NIPT L07805502F nuk është në përputhje me kërkesat e 

tenderit, duke e cilësuar si ofertë të pavlefshme.  

 

3) Nga shqyrtimi i dokumentacionit  të operatorit ekonomik  Klame shpk me NIPT K21518003F, 

u konstatua se: nuk ka paraqitur asnjë dokument në SPE sipas kërkesave të DST dhe nuk ka dhënë 

ofertë ekonomike. 

4) Nga shqyrtimi i dokumentacionit  të operatorit ekonomik  Sulollari-Klima shpk me NIPT 

K01529003M, u konstatua se: nuk ka paraqitur asnjë dokument në SPE sipas kërkesave të DST 

dhe nuk ka dhënë ofertë ekonomike. 

 

*  *  * 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë operatorin ekonomik Alcani shpk me 

NIPT J91505006Q dhe me adresë; Tiranë, Kamëz, Blloku Frutikulturë, Rruga e Laknasit, se 

oferta e paraqitur me vlerë totale prej 33,310,770.4 (tridhjetë e tre milion e treqind e dhjetë mijë e 

shtatëqind e shtatëdhjetë pikë katër) Lekë pa tvsh, është identifikuar si oferta e suksesshme. 

 

Me publikimin e këtij njoftimi, fillojnë afatet e ankimit sipas përcaktimeve në  nenin 109 të  Ligjit 

Nr. 162/2020, datë 23.12.2020, “Për Prokurimin Publik”. 

 

  

 

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR 

 

Erindi Bejko 


