
FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT

[ Data : 28.01.2019]

Për: Operatorin Ekonomik “Be - Is” shpk, me adrese: Kukes, Lagjja nr 1, pallati Metalurgu,
hyrja nr 1, me NIPT K71412003A.

Procedura e prokurimit: “Tender i Hapur” me objekt : “Rivitalizimi urban i bulevardit Maliq -
Drithas ”.
Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Rivitalizimi urban i bulevardit Maliq - Drithas ”.
Numri i referencës së procedurës: REF-90637-10-19-2018.
Kohëzgjatja: brënda 7 muaj nga data e fillimit te punimeve.
Fondi limit: 189.703.418 (njëqind e tetëdhjetë e nëntë milion e shtatëqind e tre mijë e katërqind e
tetëmbëdhjetë) lekë pa tvsh.
Burimi i financimit: Buxheti i Shtetit.
Data e zhvillimit të procedurës së prokurimit: Datë 21.11.2018.
Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Nuk ka patur.
Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  çmimi më i ulët.

Njoftojmë se, kanë qënë pjesëmarrës në procedurë këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara pa tvsh:

NR SHOQERIA NIPTI
OFERTA PA
TVSH

1

"BEAN" SHPK J72510445Q

103,990,332"ERGES MAT" SHPK K17614913O

2

"VASHTEMIA" SHPK J64103171M

114,837,947"XHENGO" SHPK J64103054Q

3

"B 93" SHPK J62903508R

118,048,148

"RIVIERA" SHPK J66903244D

"BLERIMI" SHPK J62903384G

4

"NIKA" SHPK J76705047U

118,190,454"STERKAJ" SHPK J68310708M

5

"ALMO KONSTRUKSION" SHPK J91915001P

128,534,479
"VIANTE KONSTRUKSION"
SHPK K47103804L

6

"XH&M" SHPK J91825009L

131,032,230"BEQIRI" SHPK J98624801V

7 "BE IS" SHPK K71412003A 133,831,303



8

"SIRETA 2F" SHPK K51501008J

141,111,111

"EURO ALB" SHPK K66613407H

"ARTYKA II" SHPK K26625603U

9

"DELTA LAVORI" SHPK L62415021P

148,453,400
"COMPANY RIVIERA 2008"
SHPK K81716011V

10

"SHANSI INVEST" SHPK J61924002T

149,620,240"LALA" SHPK J76418903B

11 "4 AM" SHPK K92005016L 151,732,189

12 "GPG COMPANY" SHPK J64324443V 152,547,150

13 "VELLEZERIT HYSA" SHPK K12911201C 156,773,180

14 "ALB TIEFBAU" SHPK J66703049C 161,248,074

15 "HASTOCI" SHPK J62028009B 165,049,757

16

"DENIS 05" SHPK K51518029B

180,860,522"ARIFAJ" SHPK J76418907K

17 "SIMAKU" SHPK K43721001Q NUK KA OFERTE

Pas vleresimit te dokumentacionit te paraqitur komisioni me unanimitet vendosi:

1. Te skualifikoje bashkimin e Operatoreve Ekonomike “Bean” shpk (90%) dhe “Erges Mat”
shpk (10%) pasi:

Bashkimi i Operatoreve Ekonomike nuk ploteson kerkesen 2.3.9 dhe 2.3.10 per kualifikim lidhur me
disponimin e mjeteve dhe paisjeve, pasi nuk disponon mjetin “Mikser Rrotullues (Rotary Mixer)”. Ne
vend te paisjes se kerkuar ne specifikimet teknike per kete qellim, kjo shoqeri ka paraqitur nje betoniere
kantieri te markes “Merlo” e cila nuk ka asgje te perbashket me mjetin e kerkuar. Duke qene se mjeti i
kerkuar ne kerkesat per kualifikim, referuar edhe specifikimeve teknike te ngarkuara ne sistem, eshte i
domosdoshem per realizimin e punes sipas teknologjise se re te parashikuar ne projekt, ky bashkim
shoqerish nuk mund ta kryeje punen qe tenderohet.

Duke qene se kjo e mete eshte thelbesore, komisioni vendosi te mos vazhdoje me me shqyrtimin e
dokumentacionit te mbetur per kete bashkim shoqerish.

2. Te skualifikoje bashkimin e Operatoreve Ekonomike “Xhengo” shpk (56,6%) dhe
“Vashtemia” shpk (43,4%) pasi:

Ne sistemin e prokurimit publik ka aplikuar shoqeria “Vashtemia” shpk, nderkohe qe kjo shoqeri nuk
eshte e autorizuar me prokure per te bere kete aplikim. Ne piken 2 te nenit 74 te VKM Nr. 914, datë
29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të Prokurimit Publik” shprehimisht citohet:
“Para dorëzimit të ofertës, bashkimi duhet të krijohet zyrtarisht, me një marrëveshje të noterizuar, ku të
përcaktohen përfaqësuesi i grupit, përqindja e pjesëmarrjes së punës/shërbimit/furnizimit dhe elementet
konkrete, që do të kryejë secili nga anëtarët e këtij bashkimi.Pas krijimit të bashkimit të operatorëve
ekonomikë, anëtarët e bashkimit caktojnë me prokurë përfaqësuesin e tyre për dorëzimin e ofertës.
Kjo marrëveshje e shkruar dhe prokura duhet të dërgohen së bashku me kualifikimet dhe ofertën
ekonomike, e cila duhet të nënshkruhet nga përfaqësuesi. Përfaqësuesi duhet të bëjë edhe sigurimin e
ofertës, nëse kërkohet, duke specifikuar pjesëmarrjen nëbashkimin eoperatorëve ekonomikë. Në rast se



bashkimi i operatorëve ekonomikë shpallet fitues, kontrata duhet të nënshkruhet nga secili prej
anëtarëve të këtij bashkimi”.
Referuar prokures se posacme te paraqitur ne tender shoqeria e autorizuar per te apraqitur oferten eshte
shoqeria “Xhengo” shpk dhe jo shoqeria “Vashtemia” shpk e cila ka bere aktualisht aplikimin. Kjo e
mete cenon thelbin e ofertes dhe bashkimi i shoqerive duhet te skualifikohet.

Bashkimi i Operatoreve Ekonomike nuk ploteson kerkesen 2.3.9 dhe 2.3.10 per kualifikim lidhur me
disponimin e mjeteve dhe paisjeve, pasi nuk disponon mjetin “Mikser Rrotullues (Rotary Mixer)”. Ne
vend te paisjes se kerkuar ne specifikimet teknike per kete qellim, kjo shoqeri ka paraqitur nje pompe
suvatimi e cila nuk ka asgje te perbashket me mjetin e kerkuar. Duke qene se mjeti i kerkuar ne kerkesat
per kualifikim, referuar edhe specifikimeve teknike te ngarkuara ne sistem, eshte i domosdoshem per
realizimin e punes sipas teknologjise se re te parashikuar ne projekt, ky bashkim shoqerish nuk mund ta
kryeje punen qe tenderohet.

Duke qene se keto te meta jane thelbesore, komisioni vendosi te mos vazhdoje me me shqyrtimin e
dokumentacionit te mbetur per kete bashkim shoqerish.

3. Te skualifikoje bashkimin e Operatoreve Ekonomike “B 93” shpk (47,67%) & “Riviera” shpk
(29,52%) dhe “Blerimi” shpk (22,81%) pasi:

Shoqeria “Riviera” shpk nuk ploteson kerkesen 2.2.2 per kualifikim ku citohet: ”Operatori Ekonomik
duhet te kete nje aktivitet pozitiv (te mos kete dale me humbje) te qendrueshem gjate tre viteve 2015,
2016 dhe 2017. Per te vertetuar plotesimin e ketij kushti Operatori Ekonomik duhet te paraqese kopje të
bilanceve të ketyre tre viteve, të paraqitur pranë autoritetit përkatëse, te shoqeruara nga akt ekspertiza e
kryer nga Eksperti kontabel i autorizuar” pasi eshte me humbje ne vitin 2017 ne shumen 12.749.241
leke.

Shoqeria “Riviera” shpk nuk ploteson kerkesen 2.2.3 per kualifikim lidhur me detyrimet e taksave dhe
tarifave vendore, pasi referuar buletinit 49, viti 2017, faqe 107 dhe buletinit 51, viti 2017, faqe 167, ka
kryer aktivitet ne korce ne objektin “Rehabilitimi ne kanalet ujitëse sekondare te rezervuarit Gjanç”, dhe
nuk ka paguar detyrimet tatimore

Shoqeria “Blerimi” shpk nuk ploteson kerkesen 2.2.3 per kualifikim lidhur me detyrimet e taksave dhe
tarifave vendore, pasi referuar puneve ne proces, qysh nga 02.08.2018 po kryen aktivitet ne Vaun e
Dejes ne objektin ”Rehabilitimi i galerive te drenazhit dhe thellesise brenda nderteses se centralit,
sistemit te ndricimit dhe shkalleve ne HEC Vau i Dejes” dhe nuk ka paguar detyrimet vendore.

Shoqeria “Blerimi” shpk nuk ploteson kerkesen 2.3.1 per kualifikim lidhur me punet e ngjashme, pasi,
referuar perqindjes se punes qe ka marre persiper, duhet te paraqiste dokumentacion per kryerjen e
punimeve te ngjashme ne tre vitet e fundit me vlere jo me pak se 21.635.674 leke pa tvsh per nje pune te
vetme ose 86.542.699 leke pa tvsh per disa pune. Nga punet e paraqitura punet e meposhtme:

 “Ndertim dhe rikonstruksion kabina e linja elektrike faza 4, OSHEE sha, Drejtoria Rajonale
Elbasan”, me vlere te realizuar ne tre vitet e fundit 79.967.108 leke

 “Rikonstruksion rrjeti TU me kabell ABC, OSHEE sha, Drejtoria Rajonale Elbasan”, me vlere te
realizuar ne tre vitet e fundit 76.000.000 leke

 “Zhvillimi i rrjetit shperndares 20 kv, TM/TU ne Agjencine e Elbasanit...”, me vlere te realizuar
ne tre vitet e fundit 115.412.655 leke



nuk mund te konsiderohen si pune te ngjashme pasi nga vete natyra e punes kerkojne kualifikime te
ndryshme nga ato qe kerkohen per objektin qe prokurohet.

Shoqeria “Blerimi” shpk nuk ploteson kerkesen 2.3.4 per kualifikim lidhur me stafin pasi, referuar
marreveshjes se bashkepunimit, ka marre persiper shtresa rrugore dhe nuk ka inxhinier ndertimi me
profil transport.

Duke qene se keto te meta jane thelbesore, komisioni vendosi te mos vazhdoje me me shqyrtimin e
dokumentacionit te mbetur per kete bashkim shoqerish.

4. Te skualifikoje bashkimin e Operatoreve Ekonomike “Nika” shpk (23.7%) dhe “Sterkaj”
shpk (76.3%) pasi:

Bashkimi i Operatoreve Ekonomike nuk ploteson kerkesen 2.3.9 dhe 2.3.10 per kualifikim lidhur me
disponimin e mjeteve dhe paisjeve, pasi nuk disponon mjetin “Mikser Rrotullues (Rotary Mixer)”. Ne
vend te paisjes se kerkuar ne specifikimet teknike per kete qellim, kjo shoqeri ka paraqitur mjete te cilet
nuk ka asgje te perbashket me mjetin e kerkuar. Duke qene se mjeti i kerkuar ne kerkesat per kualifikim,
referuar edhe specifikimeve teknike te ngarkuara ne sistem, eshte i domosdoshem per realizimin e punes
sipas teknologjise se re te parashikuar ne projekt, ky bashkim shoqerish nuk mund ta kryeje punen qe
tenderohet.

Shoqeria “Sterkaj” shpk nuk ploteson kerkesen 2.3.4 per kualifikim lidhur me stafin pasi inxhinieri i
ndertimit Eduard Blaceri, inxhinieri hidroteknik Gentian Kallfa, inxhinieri elektrik Ardiana Gjini Frroku
dhe inxhinierigjeodet Leodat Kiri, te deklaruar si te pa angazhuar ne objektin qe prokurohet, jane te
angazhuar ne objektin “Punime Shtese per objektin Sistemim Asfaltim i rruges Tepelene-Bence-
Lekdush”, lidhur me FSHZH, kontrate e cila eshte ne proces zbatimi. Kontrata eshte lidhur ne daten
03.12.2018 dhe ka afat zbatimi 2 muaj.

Duke qene se keto te meta janee thelbesore, komisioni vendosi te mos vazhdoje me me shqyrtimin e
dokumentacionit te mbetur per kete bashkim shoqerish.

5. Te skualifikoje bashkimin e Operatoreve Ekonomike “Almo Konstruksion” shpk (30%) dhe
“Viante Konstruksion” shpk (70%) pasi:

Bashkimi i Operatoreve Ekonomike nuk ploteson kerkesen 2.3.9 dhe 2.3.10 per kualifikim lidhur me
disponimin e mjeteve dhe paisjeve, pasi nuk disponon mjetin “Mikser Rrotullues (Rotary Mixer)”.
Bashkimi i shoqerive ka paraqitur nje akt marreveshje me shoqerine “Machinery Technology Company”
me seli ne Prishtine – Kosove, sipas se ciles kjo kompani angazhohet te siguroje kete mjet. Kjo akt
marreveshje nuk mund te konsiderohet si kontrate qeraje, duke qene se vete shoqeria “Machinery
Technology Company” nuk e disponon kete mjet. Ne kete menyre komisioni gjykon se mjeti i kerkuar
nuk disponohet, duke mos plotesuar kerkesen per kualifikim. Duke qene se mjeti i kerkuar ne kerkesat
per kualifikim, referuar edhe specifikimeve teknike te ngarkuara ne sistem, eshte i domosdoshem per
realizimin e punes sipas teknologjise se re te parashikuar ne projekt, ky bashkim shoqerish nuk mund ta
kryeje punen qe tenderohet.

Shoqeria “Viante Konstruksion” shpk nuk ploteson kerkesen 2.2.3 per kualifikim lidhur me detyrimet e
taksave dhe tarifave vendore, pasi referuar puneve te ngjashme te deklaruara ne tender, gjate vitit 2017
ka kryer aktivitet ne Shijak, Vau i Dejes (punime ne hidrocentralin e Komanit) dhe nuk ka paguar



detyrimet vendore. Gjithashtu gjate vitit 2018 ka kryer aktivitet ne Librazhd dhe nuk ka paguar
detyrimet vendore.

Duke qene se keto te meta jane thelbesore, komisioni vendosi te mos vazhdoje me me shqyrtimin e
dokumentacionit te mbetur per kete bashkim shoqerish.

6. Te skualifikoje bashkimin e Operatoreve Ekonomike “XH&M” shpk (52%) dhe “Beqiri”
shpk (48%) pasi:

Bashkimi i Operatoreve Ekonomike nuk ploteson kerkesen 2.3.9 dhe 2.3.10 per kualifikim lidhur me
disponimin e mjeteve dhe paisjeve, pasi nuk disponon mjetin “Mikser Rrotullues (Rotary Mixer)”. Ne
vend te paisjes se kerkuar ne specifikimet teknike per kete qellim, kjo shoqeri ka paraqitur nje
autobetoniere e cila nuk ka asgje te perbashket me mjetin e kerkuar. Ne kete menyre komisioni gjykon
se mjeti i kerkuar nuk disponohet, duke mos plotesuar kerkesen per kualifikim. Duke qene se mjeti i
kerkuar ne kerkesat per kualifikim, referuar edhe specifikimeve teknike te ngarkuara ne sistem, eshte i
domosdoshem per realizimin e punes sipas teknologjise se re te parashikuar ne projekt, ky bashkim
shoqerish nuk mund ta kryeje punen qe tenderohet.

Duke qene se kjo e mete eshte thelbesore, komisioni vendosi te mos vazhdoje me me shqyrtimin e
dokumentacionit te mbetur per kete bashkim shoqerish.

7. Te skualifikoje bashkimin e Operatoreve Ekonomike “Sireta 2F” shpk (37.29%) & “Euro
Alb” shpk (30.41%) dhe “Artyka II” shpk (32.3%) pasi:

Bashkimi i Operatoreve Ekonomike nuk ploteson kerkesen 2.3.9 dhe 2.3.10 per kualifikim lidhur me
disponimin e mjeteve dhe paisjeve, pasi nuk disponon mjetin “Mikser Rrotullues (Rotary Mixer)”. Ne
vend te paisjes se kerkuar ne specifikimet teknike per kete qellim, kjo shoqeri ka paraqitur mjete te cilet
nuk kane asgje te perbashket me mjetin e kerkuar. Ne kete menyre komisioni gjykon se mjeti i kerkuar
nuk disponohet, duke mos plotesuar kerkesen per kualifikim. Duke qene se mjeti i kerkuar ne kerkesat
per kualifikim, referuar edhe specifikimeve teknike te ngarkuara ne sistem, eshte i domosdoshem per
realizimin e punes sipas teknologjise se re te parashikuar ne projekt, ky bashkim shoqerish nuk mund ta
kryeje punen qe tenderohet.

Duke qene se kjo e mete eshte thelbesore, komisioni vendosi te mos vazhdoje me me shqyrtimin e
dokumentacionit te mbetur per kete bashkim shoqerish.

8. Te skualifikoje bashkimin e Operatoreve Ekonomike “Delta Lavori” dege e shoqerise se huaj
(77,33%) dhe “Company Riviera 2008” shpk (22,67%) pasi:

Bashkimi i shoqerive ka paraqitur nje oferte me vlere 148.453.400 leke pa tvsh, nderkohe qe pas
kontrollit aritmetik dhe korigjimit te gabimeve aritmetike rezultoi se vlera e ofertuar eshte 145.110.515
leke. Vlera absolute e gabimit aritmetik eshte 3.342.886 leke ose 2,3%, me e madhe se 2%. Bazuar ne
nenin 66, pika 4 te VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të Prokurimit Publik” ku,
nder te tjera, citohet: “Ofertat me gabime aritmetike refuzohen, kur shumat absolute të të gjitha
korrigjimeve janë më shumë se ± 2% e vlerës së ofertës ekonomike të ofruar” oferta e ketij bashkimi
shoqerish refuzohet. Gabimi aritmetik ju be i ditur perfaqesuesit te shoqerise “Delta Lavori” shpk
(shoqeria kryesuese e bashkimit) dhe ai pranoi gabimin pa verejtje.

9. Te skualifikoje bashkimin e Operatoreve Ekonomike “Shansi Invest” shpk (60%) dhe “Lala”



shpk (40%) pasi:
Bashkimi i Operatoreve Ekonomike nuk ploteson kerkesen 2.3.9 dhe 2.3.10 per kualifikim lidhur me
disponimin e mjeteve dhe paisjeve, pasi nuk disponon mjetin “Mikser Rrotullues (Rotary Mixer)”. Ne
vend te paisjes se kerkuar ne specifikimet teknike per kete qellim, kjo shoqeri ka paraqitur mjete te cilet
nuk kane asgje te perbashket me mjetin e kerkuar. Ne kete menyre komisioni gjykon se mjeti i kerkuar
nuk disponohet, duke mos plotesuar kerkesen per kualifikim. Duke qene se mjeti i kerkuar ne kerkesat
per kualifikim, referuar edhe specifikimeve teknike te ngarkuara ne sistem, eshte i domosdoshem per
realizimin e punes sipas teknologjise se re te parashikuar ne projekt, ky bashkim shoqerish nuk mund ta
kryeje punen qe tenderohet.

Duke qene se kjo e mete eshte thelbesore, komisioni vendosi te mos vazhdoje me me shqyrtimin e
dokumentacionit te mbetur per kete bashkim shoqerish.

10. Te skualifikoje Operatorin Ekonomik “GPG Company” shpk pasi:
Nuk ploteson kerkesen 2.3.9 dhe 2.3.10 per kualifikim lidhur me disponimin e mjeteve dhe paisjeve,
pasi nuk disponon mjetin “Mikser Rrotullues (Rotary Mixer)”. Ne vend te paisjes se kerkuar ne
specifikimet teknike per kete qellim, kjo shoqeri ka paraqitur mjete te cilet nuk kane asgje te perbashket
me mjetin e kerkuar. Ne kete menyre komisioni gjykon se mjeti i kerkuar nuk disponohet, duke mos
plotesuar kerkesen per kualifikim. Duke qene se mjeti i kerkuar ne kerkesat per kualifikim, referuar
edhe specifikimeve teknike te ngarkuara ne sistem, eshte i domosdoshem per realizimin e punes sipas
teknologjise se re te parashikuar ne projekt, kjo shoqeri nuk mund ta kryeje punen qe tenderohet.

Duke qene se kjo e mete eshte thelbesore, komisioni vendosi te mos vazhdoje me me shqyrtimin e
dokumentacionit te mbetur per kete bashkim shoqerish.

11. Te skualifikoje Operatorin Ekonomik “Vellezerit Hysa” shpk pasi:
Nuk ploteson kerkesen 2.3.9 dhe 2.3.10 per kualifikim lidhur me disponimin e mjeteve dhe paisjeve,
pasi nuk disponon mjetin “Mikser Rrotullues (Rotary Mixer)”. Ne vend te paisjes se kerkuar ne
specifikimet teknike per kete qellim, kjo shoqeri ka paraqitur mjete te cilet nuk kane asgje te perbashket
me mjetin e kerkuar. Ne kete menyre komisioni gjykon se mjeti i kerkuar nuk disponohet, duke mos
plotesuar kerkesen per kualifikim. Duke qene se mjeti i kerkuar ne kerkesat per kualifikim, referuar
edhe specifikimeve teknike te ngarkuara ne sistem, eshte i domosdoshem per realizimin e punes sipas
teknologjise se re te parashikuar ne projekt, kjo shoqeri nuk mund ta kryeje punen qe tenderohet.

Duke qene se kjo e mete eshte thelbesore, komisioni vendosi te mos vazhdoje me me shqyrtimin e
dokumentacionit te mbetur per kete bashkim shoqerish.

12. Te skualifikoje bashkimin e Operatoreve Ekonomike “Denis 05” shpk (36%) dhe “Arifaj”
shpk (64%) pasi:

Bashkimi i Operatoreve Ekonomike nuk ploteson kerkesen 2.3.9 dhe 2.3.10 per kualifikim lidhur me
disponimin e mjeteve dhe paisjeve, pasi nuk disponon mjetin “Mikser Rrotullues (Rotary Mixer)”. Ne
vend te paisjes se kerkuar ne specifikimet teknike per kete qellim, kjo shoqeri ka paraqitur mjete te cilet
nuk kane asgje te perbashket me mjetin e kerkuar. Ne kete menyre komisioni gjykon se mjeti i kerkuar
nuk disponohet, duke mos plotesuar kerkesen per kualifikim. Duke qene se mjeti i kerkuar ne kerkesat
per kualifikim, referuar edhe specifikimeve teknike te ngarkuara ne sistem, eshte i domosdoshem per
realizimin e punes sipas teknologjise se re te parashikuar ne projekt, ky bashkim shoqerish nuk mund ta



kryeje punen qe tenderohet.

Duke qene se kjo e mete eshte thelbesore, komisioni vendosi te mos vazhdoje me me shqyrtimin e
dokumentacionit te mbetur per kete bashkim shoqerish.

13. Te skualifikoje Operatorin Ekonomik “Simaku” shpk pasi:
Nuk ka paraqitur asnje dokumentacion per kualifikim.

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë Operatorin Ekonomik “Be - Is” shpk, me
adrese: Kukes, Lagjja nr 1, pallati Metalurgu, hyrja nr 1, me NIPT K71412003A, se oferta e paraqitur,
me vlerë 133,831,303 (njëqind e tridhjete e tre milion e tetëqind e tridhjetë e një mijë e treqind e
tre) lekë pa TVSH është identifikuar si oferta e suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Autoritetit Kontraktor:
• Fondi Shqiptar i Zhvillimit
• Rr. “Sami Frashëri”, Nr. 10, Tirana, Albania
• Phone: 00355 4 2 235 597/8 (int.151)
• Fax: 00355 4 2 234 885
sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda afatit ligjor nga dita e
marrjes/publikimit të këtij njoftimi.
Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do të konfiskohet
sigurimi i ofertës suaj (nëse është kërkuar) dhe kontrata do t’i akordohet ofertuesit vijues në klasifikimin
përfundimtar, siç parashikohet në nenin 58 të Ligjit nr.9643 datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i
ndryshuar.

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 10.01.2019.

Ne daten 17.01.2019 paraqiti ankim shoqeria “Vashtemia” shpk. Ankimit ju kthye pergjigje ne daten
17.01.2019 duke e refuzuar ate.

Afatet e ankimimit kane perfunduar.


