
  

 

 

 

 
 

                                                            

 

Drejtuar:  Bashkimit të Operatorëve ekonomik “Fusha” shpk & “EDIL-AL-IT” 

shpk  

 

Adresa:     Njësia Bashkiake Nr. 2, Rruga “Murat Toptani”, përballlë Kinema   

                   Millenium, godina nr. 3, Pedonalja, Tiranë  

 

 

FORMULARI I NJOFTIMIT TË  FITUESIT 

 

Procedura e prokurimit: “Procedurë e Hapur” “Rijetësimi i Piramidës Tiranë” 

 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: Qëllimi i kontratës është: “Rijetësimi i Piramidës 

Tiranë”. 

 

Numri i referencës së procedurës/lotit:  Ref-67456-07-30-2020 

 

Fondi limit: 1,694,847,651.25 (një miliard e gjashtëqind e nëntëdhjetë e katër milion e 

tetëqind e dyzetë e shtatë mijë e gjashtëqind e pesëdhjetë e një pikë njëzetë e pesë) lekë pa 

TVSH. 

 

Burimi i financimit: të ardhurat e Bashkisë Tiranë për vitin 2020, miratuar me VKB Nr. 72, 

datë 12.06.2020 “Për një shtesë dhe disa ndryshime ne VKB Nr. 157, datë 26.12.2019 “Për  

miratimin e programit buxhetor afat-mesëm 2020 –2022 dhe detajimin e buxhetit të Bashkisë 

Tiranë për vitin 2020” (e ndryshuar); të ardhurat e Buxhetit të Shtetit vënë në dispozicion nga 

Ministria e Kulturës nëpërmjet shkresës me Nr. 2259 Prot. datë 28.05.2020 (hyrë në Bashkinë 

e Tiranës me shkresën me Nr. 17648 datë 04.06.2020) me lëndë “Kërkesë mbi ndryshimin në 

Planin e Investimeve për vitet 2020-2022”; shkresës me Nr. 2259/3 datë 15.06.2020 (hyrë në 

Bashkinë e Tiranës me shkresën me Nr. 19740 Prot. datë 17.06.2020) me lëndë “Dërgohet 

transferimi i fondeve për shpenzimet kapitale për vitet 2020-2022” si dhe nëpërmjet shkresës 

me Nr. 13127/1 Prot. datë 21.07.2020 nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë; të ardhurat 

e Fondacionit Shqiptaro-Amerikan për Zhvillim nëpërmjet Marrëveshjes së Bashkëpunimit 

me Nr. 638-237 datë 02.07.2020 (Kontratë Nr. 638 – 237) lidhur me Autoritetin Kontraktor, 

Bashkia Tiranë, për bashkëfinancimin e zbatimit të projektit: “Rijetësimi i Piramidës Tiranë”, 

Neni 3. 

 

Kohëzgjatja e kontratës: 24 (njëzetë e katër) muaj kalendarike duke nisur nga data e lidhjes 

së kontratës. 

 

 

 



Data e zhvillimit të procedurës së prokurimit: 09.09.2020, ora 12:00 

 

Publikime të mëparshme: (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike: Buletini i 

Njoftimeve Publike Nr. 53 datë 10.08.2020. 

 

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  çmimi më i ulët  X oferta ekonomikisht më e favorshme 

 

 

Njoftojmë se, kanë qënë pjesëmarrës në procedurë këta ofertues me vlerat përkatëse të 

ofruara: 

 

1. Operatori ekonomik “Midea Albania” shpk 

                                                                                                                     NUIS  K01510004R 

                                                                                             

Vlera e ofertës =  0 (zero) lekë.  

 

2. Bashkimi i Operatorëve ekonomik “Fusha” shpk  &   “EDIL-AL-IT” shpk 

                                                          NUIS  J61922018S  &  NUIS  J61911003I 

Vlera e ofertës =  1,254,094,432.09 (një miliard e dyqind e pesëdhjetë e katër milion e 

nëntëdhjetë e katër mijë e katërqind e tridhjetë e dy pikë zero nëntë) lekë pa TVSH. 

 

3. Bashkimi i Operatorëve ekonomik “Agi Kons” shpk  &   “R&T” shpk  &   “BE-IS” 

shpk    &   “Ergi” shpk 

NUIS  K21622001M & NUIS J61901094G  &  NUIS K71412003A  &  NUIS  K02727229P 

                                                                                             

Vlera e ofertës = 1,288,025,489 (një miliard e dyqind e tetëdhjetë e tetë milion e njëzetë e 

pesë mijë e katërqind e tetëdhjetë e nëntë) lekë pa TVSH. 

 

4. Bashkimi i Operatorëve ekonomik “Salillari” shpk  &   “G.P.G Company” shpk 

                                                                   NUIS  J62903125G & NUIS  J64324443V   

Vlera e ofertës =  1,387,591,649 (një miliard e treqind e tetëdhjetë e shtatë milion e pesëqind 

e nëntëdhjetë e një mijë e gjashtëqind e dyzetë e nëntë) lekë pa TVSH. 

 

5. Bashkimi i Operatorëve ekonomik “Alb-Star” shpk  &   “StarTek” shpk 

                                                                    NUIS  J62903512W &  NUIS  L22327007K 

 

Vlera e ofertës =  1,436,376,454 (një miliard e katërqind e tridhjetë e gjashtë milion e treqind 

e shtatëdhjetë e gjashtë mijë e katërqind e pesëdhjetë e katër) lekë pa TVSH. 

 

6. Bashkimi i Operatorëve ekonomik “Gener 2” shpk  &   “K.A.E.XH” shpk 

                                                                    NUIS  K58615301M  &  NUIS  K71420004C 

Vlera e ofertës = 1,493,109,703.04 (një miliard e katërqind e nëntëdhjetë e tre milion e 

njëqind e nëntë mijë e shtatëqind e tre pikë zero katër) lekë pa TVSH. 

 

 



7. Bashkimi i Operatorëve ekonomik “Mane TCI” shpk  &   “Inerti” shpk   &   

“Mane/S” shpk 

                                         NUIS  K22203004A   &  NUIS  J66926804L  &  NUIS  J64103865K 

Vlera e ofertës =  1,495,966,888.92 (një miliard e katërqind e nëntëdhjetë e pesë milion e 

nëntëqind e gjashtëdhjetë e gjashtë mijë e tetëqind e tetëdhjetë e tetë pikë nëntëdhjetë e dy) 

lekë pa TVSH. 

 

8. Bashkimi i Operatorëve ekonomik “Ndertim Montimi Patos” sha  &   “Ante 

Group” shpk   &   “Ales Construction” shpk 

                                              NUIS  J63229454K &  NUIS  J62904100D  &  NUIS  K41622041T 

 

Vlera e ofertës =  1,610,177,276 (një miliard e gjashtëqind e dhjetë milion e njëqind e 

shtatëdhjetë e shtatë mijë e dyqind e shtatëdhjetë e gjashtë) lekë pa TVSH. 

 

 

Janë skualifikuar Operatorët ekonomik të mëposhtëm: 

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme: 

 

1. Oferta e paraqitur nga Operatori ekonomik “Midea Albania” shpk   

                                                                                                                     NUIS  K01510004R 

 

 Pas hapjes së ofertave, u konstatua se shoqëria “Midea Albania” shpk  ka paraqitur në 

sistemin elektronik vetëm Ekstraktin e Regjistrit Tregtar për të dhënat e subjektit 

“Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar”. Ky fakt i konstatuar u regjistrua në 

procesverbalin e vlerësimit të ofertave. 

 Mungesa e dokumentacionit ligjor, ekonomik dhe teknik si dhe mungesa e ofertës 

ekonomike u konfirmua nga të gjithë anëtarët e Komisionit të Vlerësimit të Ofertave. 

Nga shqyrtimi i kësaj oferte në mbështetje të Nenit 53, pika 3 dhe pika 5, të Ligjit Nr. 

9643, datë 20.11.2006, “Për Prokurimin Publik”, (i ndryshuar) si dhe Vendimit të 

Këshillit të Ministrave Nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të 

prokurimit publik” (e ndryshuar), Kreu VII, Neni 66, pika 3, KVO e shpall të 

pavlefshme këtë ofertë pasi nuk plotëson kërkesat e përcaktuara në dokumentet e 

tenderit. 

 

2. Oferta e paraqitur nga Bashkimi i Operatorëve ekonomik “Salillari” shpk & 

“G.P.G Company” shpk        NUIS  J62903125G & NUIS  J64324443V   

     

 Bashkimi i Operatoreve ekonomik ka ndryshuar Strukturen e Preventivit dhe 

konkretisht ne Punimet strukturore, zeri “Hekur ndërtimi Φ > 10mm” eshte ndryshuar 

volumi i punimeve nga 127,375 kg ne 12,375 kg. 

 Komisioni i Vlerësimit te Ofertave gjatë shqyrtimit dhe vlerësimit  të  preventivit të 

paraqitur  nga Bashkimi i Operatoreve ekonomik, konstatoi  se në kategorinë 

“Punime strukturore”, zeri Nr. 9 “Hekur ndërtimi Φ > 10mm” është bërë ndryshim i 

sasisë së punëve që do të kryhen e saktesisht nga 127,375 kg i parashikuar nga 



Autoriteti Kontraktor, Bashkia Tiranë është ndryshuar në 12,375 kg ne Preventivin e 

paraqitur nga Ofertuesi. 

 Duke qënë se vëllimi i punimeve të specifikuara në projekt është i pandryshueshëm, 

rrjedhimisht ofertuesi është i detyruar  të pranojë sasitë  e përcaktuara nga Autoriteti 

Kontraktor dhe mbi to të ofertojë. Në këtë mënyrë Komisioni i Vlerësimit të Ofertave 

nuk e ka marrë në konsideratë ofertën e paraqitur nga Bashkimi i Operatoreve 

ekonomik “Salillari” shpk & “G.P.G Company” shpk duke e shpallur të pavlefshme. 

 

3. Oferta e paraqitur nga Bashkimi i Operatoreve ekonomik “Ndërtim Montimi 

Patos” sha & “Ante Group” shpk & “Ales Construction”  shpk    

                                             NUIS  J63229454K &  NUIS  J62904100D  &  NUIS  K41622041T 

 Operatori  ekonomik “Ndërtim Montim Patos” sha nuk plotëson pikën 2.1 të 

Kritereve të Veçanta të Kualifikimit, DST, pasi nuk ka paraqitur  Deklaratën e 

Kritereve të Përgjithshme të Pranimit/Kualifikimit sipas Shtojcës 12. 

 Bashkimi i operatorëve ekonomikë “Ndërtim Montim Patos” sha & “Ante Group” 

shpk & “Ales Construction” shpk nuk plotëson pikën 1/b të Kritereve të Veçanta të 

Kualifikimit, DST, Deklaratë për paraqitje oferte të pavarur, sipas Shtojcës 1/1, pasi 

në pikën 6 është zgjedhur alternativa a) dhe jo b). 

 Operatori ekonomikë “Ales Construction” shpk nuk plotëson pikën 1/f  të Kritereve të 

Veçanta të Kualifikimit, DST, Deklarate mbi kontratat e lidhura apo ne proces, sipas 

Shtojcës 11, pasi nuk e ka paraqitur këtë deklaratë. 

 Operatori  ekonomik “Ndërtim Montim Patos” sha nuk plotëson pikën 2.2.1 të  

Kapacitetit Ekonomik dhe Financiar, Kriteret e  Veçanta të Kualifikimit, DST, ku 

citohet se : “Operatori Ekonomik duhet të paraqesë Kopje të bilanceve të tri viteve të 

fundit ushtrimore (2017, 2018, 2019) të paraqitura pranë Autoritetit përkatëse 

Tatimor, të konfirmuara nga ky Autoritet, në të cilat duhet të rezultojë se nuk ka dalë 

me humbje të paktën në dy vite të njëpasnjëshme. Bilancet e paraqitura duhet të jenë 

të shoqëruara me Akt Ekspertizen e Ekspertit Kontabel te Autorizuar” pasi nuk ka 

paraqitur Akt Ekspertizat e Ekspertit Kontabël për bilancet e viteve 2017,2018.2019. 

 Operatori  ekonomik “Ndërtim Montim Patos” sha nuk plotëson pikën 2.2.2 të  

Kapacitetit Ekonomik dhe Financiar, Kriteret e  Veçanta të Kualifikimit, DST, ku 

citohet se : “Kopje të deklarimit të xhiros  vjetore gjatë 3 (tri) viteve të fundit 

ushtrimore (2017, 2018,  2019) lëshuar nga Autoriteti përkatës, vlera mesatare e së 

ciles duhet të jetë jo më e vogël se 50% e vlerës së fondit limit përkatësisht: 

847,423,826 (tetëqind e dyzetë e shtatë milion e katërqind e njëzetë e tre mijë e 

tetëqind e njëzetë e gjashtë) lekë pa TVSH”, pasi vlera mesatare e xhiros vjetore së 3 

viteve të fundit rezulton të jetë 251,054,789 (dyqind e pesëdhjetë e një milionë e 

pesëdhjetë e katër mijë e shtatëqind e tetëdhjetë e nëntë) lekë. Referuar vlerës prej 

70% të parashikuar në Kontratën e Bashkëpunimit të lidhur mes operatorëve 

ekonomike me Nr. Rep 7018, Nr. Kol 23.28, datë 09.09.2020, vlera që duhej të 

përmbushte ky operator ekonomik është 593,196,678 (pesëqind e nëntëdhjetë e tre 

milionë e njëqind e nëntëdhjetë e gjashtë mijë e gjashtëqind e shtatëdhjetë e tetë) lekë. 

 Operatori  ekonomik “Ndërtim Montim Patos” sha nuk ploëson pikën 2.2.3 të  

Kapacitetit Ekonomik dhe Financiar, Kriteret e  Veçanta të Kualifikimit, DST, ku 

citohet se : “Vërtetim për shlyerjen e taksave vendore të parashikuara nga Pushteti 

Vendor për vitin 2020, ku të përfshihet kësti për periudhën përkatëse të maturuar 

sipas përcaktimeve të Ligjit Nr. 9632, datë 30.10.2006 “Për Sistemin e Taksave 



Vendore” (i ndryshuar)”, pasi nuk ka paraqitur vërtetim për shlyerjen e takasave 

vendore për vitin 2020. 

 Operatori  ekonomik “Ales Construction” shpk nuk plotëson pikën 2.2.1 të  

Kapacitetit Teknik , Kriteret e  Veçanta të Kualifikimit, DST,  lidhur me punën e 

ngjashme pasi ka deklaruar si të tillë kontratën me objekt “Ndërtim i institucionit 

arsimor parauniversitar me karakter bujqësor 1 dhe 4 kat nentokë”, per të cilen nuk ka 

paraqitur Formular vlerësimi, Çertifikatë marrje në dorëzim dhe faturat tatimore për 

cdo situacion punimesh, çka bie në kundërshtim me pikën 1.2/b, ku citohet se: “Për 

kontrata të realizuara me sektorin privat, Operatori ekonomik duhet të paraqesë 

dokumentacionin e mëposhtëm:Formular vleresimi per realizimin e punimeve sipas 

shtojcës Nr. 9; Kontrate Sipërmarrje; Situacionin përfundimtar;  Akt kolaudimi 

objekti; Çertifikaten e marrjes ne dorezim/ Çertifikatën e Përkohshme të marrjes ne 

dorezim; Fatura tatimore per cdo situacion punimesh”. 

 Operatoret  ekonomikë “Ante Group” shpk & “Ales Construction” shpk nuk 

plotësojnë pikën 3, të  Kapacitetit Teknik , Kriteret e  Veçanta të Kualifikimit, 

DST,ku citohet se; “Operatori ekonomik duhet të përcaktojë me anë të një deklaratë 

Drejtuesin Teknik të punimeve në objekt i cili duhet të jetë i përfshirë në liçencën e 

shoqërisë dhe të deklaroje se  nuk është i angazhuar në kontrata të tjera dhe do të jetë 

i pranishëm gjatë gjithë kohës që do të kryhen punimet në objekt”, pasi nuk kanë 

përcaktuar me anë të një deklarate drejtuesin teknik të punimeve, çka bie në 

kundërshtim me përcaktimin e kësaj pike ku citohet se: “Në rastin e Bashkimit të 

Operatorëve ekonomik, secili Operator duhet të përcaktojë me anë të një deklaratë 

Drejtuesin Teknik të punimeve në objekt......” 

 Operatori  ekonomik “Ndërtim Montim Patos” sha nuk plotëson pikën 4 të  

Kapacitetit Teknik, Kriteret e  Veçanta të Kualifikimit, DST, ku citohet se : " Një 

punësim mesatar i të paktën 200 (dyqind) personave, për periudhën Gusht 2019  -   

Korrik 2020 të vërtetuar me: a) Vërtetim të lëshuar nga Administrata Tatimore, ku të 

specifikohet numri i  punonjësve për secilin muaj; për periudhën Gusht 2019  -   

Korrik 2020; b) List pagesat e punonjesve te konfirmuara nga autoritetet përkatëse 

sipas formatit që kërkohet nga legjislacioni në fuqi për periudhën Gusht 2019 - 

Korrik 2020 shoqëruar me formularët e deklarimit të pagesave për sigurimet 

shoqërore dhe shëndetësore, pasi për periudhën Gusht 2019  -   Korrik 2020 rezulton 

të ketë mesatarisht 90 punëtorë. Referuar vlerës prej 70% të përcaktuar në Kontratën e 

Bashkëpunimit , numri mesatar i punonjësve për periudhën Gusht 2019 - Korrik 2020 

duhet të jetë 140. Gjithashtu ky operator ekonomik nuk ka paraqitur formularët e 

deklarimit të pagesave për sigurimet shoqërore dhe shëndetësore për periudhën e 

sipërcituar. 

 Bashkimi i operatorëve ekonomikë “Ndërtim Montim Patos” sha & “Ante Group” 

shpk & “Ales Construction” shpk nuk plotëson pikën 5  të  Kapacitetit Teknik, 

Kriteret e  Veçanta të Kualifikimit, DST, ku citohet se : “Operatorët ekonomik 

pjesëmarrës duhet të kenë të punësuar staf inxhinierik për kryerjen e të gjitha 

punimeve në objekt, të perfshirë në licensen e shoqerisë ose të jenë të pajisur me 

licensë individuale, të vërtetuar me kontratë pune të vlefshme, librezë pune, diplomë 

përkatëse si dhe të figurojnë në listpagesat e shoqërisë për të paktën 6 (gjashtë) muajt 

e fundit stafi inxhinierik si më poshtë:....2 arkitektë”, pasi kanë deklaruar 2 arkitektë, 

ku për njërin prej tyre nuk është paraqitur kontrata e punës. 

 Bashkimi i operatorëve ekonomikë “Ndërtim Montim Patos” sha & “Ante Group” 

shpk & “Ales Construction” shpk nuk plotëson pikën 5  të  Kapacitetit Teknik, 

Kriteret e  Veçanta të Kualifikimit, DST, ku citohet se : “Operatorët ekonomik 

pjesëmarrës duhet të kenë të punësuar staf inxhinierik për kryerjen e të gjitha 



punimeve në objekt, të perfshirë në licensen e shoqerisë ose të jenë të pajisur me 

licensë individuale, të vërtetuar me kontratë pune të vlefshme, librezë pune, diplomë 

përkatëse si dhe të figurojnë në listpagesat e shoqërisë për të paktën 6 (gjashtë) muajt 

e fundit stafi inxhinierik si më poshtë:.... 3 (tre) 

inxhinier  Gjeodet/Topograf/Markshajder/Gjeomatik”, pasi kane deklaruar 3 

inxhinierë gjeodet, ku për njërin prej tyre nuk është paraqitur licensa prefesionale 

individuale dhe nuk është gjithashtu i përfshirë ne licensën e shoqerisë si dhe nuk 

është paraqitur Libreza e Punës. 

 Bashkimi i operatorëve ekonomikë “Ndërtim Montim Patos” sha & “Ante Group” 

shpk & “Ales Construction” shpk nuk plotëson pikën 6  të  Kapacitetit Teknik, 

Kriteret e  Veçanta të Kualifikimit, DST, ku citohet se : “Operatori ekonomik duhet te 

ketë të punësuar me eksperincë pune të paktën 5 (pesë) vjecare 2 (dy) restaurator për 

kryerjen e të gjitha punimeve në këtë objekt të vërtetuar me kontratë pune të vlefshme, 

diplomë, CV, librezë pune,  liçencë profesionale personale lëshuar nga Këshilli 

Kombëtar i Restaurimit, për restaurimin e monumenteve të arkitekturës si dhe të 

figurojnë në listpagesat e shoqërisë për të paktën 6 (gjashtë) muajt e fundit”, pasi nga 

dy restauratorë të kërkuar është paraqitur dokumentacion vetëm për një të tillë. 

 Bashkimi i operatorëve ekonomikë “Ndërtim Montim Patos” sha & “Ante Group” 

shpk & “Ales Construction” shpk nuk plotëson pikën 8  të  Kapacitetit Teknik, 

Kriteret e  Veçanta të Kualifikimit, DST, ku citohet se : “Operatori ekonomik duhet të 

ketë të punësuar staf teknik per kryerjen e punimeve, te vertetuar me kontratë punë te 

vlefshme, diplomë/deshmi përkatëse lëshuar nga institucione të akredituara nga 

autoritetet përgjegjëse shtetërore, dëshmi kualifikimi të sigurimit teknik, (të vlefshme) 

lëshuar nga Inspektoriati Shtetëror Teknik dhe Industrial apo nga subjekte juridike 

private të akredituara për çertifikimin e punonjësve, si dhe te figurojnë në listpagesat 

e shoqërisë për të paktën 6 (gjashtë) muajt e fundit, punonjësit si më poshtë: 4 (katër) 

punonjës teknik ndërtimi (Kategoria II); 4 (katër) punonjës hidraulik (Kategoria I); 4 

(katër) punonjës elektriçist (Kategoria I); 4 (katër) punonjës mekanik (Kategoria I); 4 

(katër) punonjës saldator (Kategoria I); 4 (katër) punonjës hekurkthyes (Kategoria I); 

4 (katër) punonjës karpentier (Kategoria I)”, pasi i gjithë stafi teknik i deklaruar nga 

operatori ekonomik “Ndërtim Montim Patos” sha nuk disponojnë diplomë/deshmi 

përkatëse, ndërsa stafi i deklaruar nga operatori ekonomik “Ante Group” shpk edhe 

pse disponon dokumentacionin e plotë të kërkuar nuk mjafton për të përmbushur 

numrin e kërkuar për secilin prej tyre. 

 Operatori ekonomikë “Ales Construction” shpk nuk plotëson pikën 11  të  Kapacitetit 

Teknik, Kriteret e  Veçanta të Kualifikimit, DST, pasi nuk ka paraqitur  Çertifikatat 

ISO 39001-2012, ISO 27001 – 2013, ISO 3834-2:2006, ISO 50001-2012. 

 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë Bashkimin e Operatorëve 

ekonomik “Fusha” shpk & “EDIL-AL-IT” shpk, me adresë: Njësia Bashkiake Nr. 2, 

Rruga “Murat Toptani”, përballlë Kinema Millenium, godina nr. 3, Pedonalja, Tiranë, 

se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej 1,254,094,432.09 (një miliard e dyqind 

e pesëdhjetë e katër milion e nëntëdhjetë e katër mijë e katërqind e tridhjetë e dy pikë zero 

nëntë) lekë pa TVSH, ështe identifikuar si oferta e suksesshme.  

 

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Bashkisë së Tiranës, Sheshi Skënderbej, Nd. 2, 

Kodi Postar 1001, Tiranë, Shqipëri sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e 

tenderit, brenda 5 (pesë) ditëve nga dita e marrjes së këtij njoftimi. 

 



Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, kontrata 

do t’i akordohet ofertuesit vijues në klasifikimin përfundimtar , oferta e të cilit ështe dorëzuar 

me një vlerë të përgjithshme prej 1,288,025,489 (një miliard e dyqind e tetëdhjetë e tetë 

milion e njëzetë e pesë mijë e katërqind e tetëdhjetë e nëntë) lekë pa TVSH,  siç parashikohet 

në Nenin 58 pika 5  të Ligjit Nr. 9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik” (i ndryshuar). 

 

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë:   18.09.2020 

 

Gjatë afatit ligjor për pritjen e ankesave nga shoqëritë pjesëmarrëse në tender në mbështetje 

të Nenit 63 të Ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik” (i ndryshuar) si dhe 

në bazë të Kreut X, Neni 78 të VKM-së Nr. 914 datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave 

të prokurimit publik” (e ndryshuar), pranë Autoritetit Kontraktor, Bashkia Tiranë, është 

paraqitur Formulari i Ankesës në lidhje me vlerësimin për procedurën e prokurimit me 

objekt: “Rijetësimi i Piramidës Tiranë” nga Bashkimi i Operatorëve ekonomik “Agi Kons” 

shpk & “R&T” shpk & “BE-IS” shpk & “Ergi” shpk, hyrë në Bashkinë e Tiranës me 

shkresën Nr. 32256  Prot. datë 24.09.2020 (administruar në dosjen e prokurimit). 

Në mbështetje të Ligjit Nr. 9643 datë 20.11.2006 ”Për Prokurimin Publik” (i ndryshuar), 

Neni 63, pika 3 si dhe në mbështetje të Kreut X, Neni 78, pika 2 të Vendimit të Këshillit të 

Ministrave Nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” (i 

ndryshuar) me Urdhërin Nr. 25281/6 Prot. dt. 24.09.2020 është pezulluar procedura e 

prokurimit deri në marrjen e një  vendimi përfundimtar sipas rregullave të parashikuara nga 

legjislacioni për prokurimin publik në fuqi. Gjithashtu në mbështetje të Kreut X, Neni 78, 

pika 6, gërma ”a” të VKM-së Nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të 

prokurimit publik” (e ndryshuar) me Urdhërin me Nr. 9306/7 Prot. datë 24.09.2020 u ngrit 

Grupi i Shqyrtimit të Ankesave, i cili pasi u njoh me pretendimet e Ankimuesit konkludoi në 

mospranimin e ankesës, duke i kthyer pergjigje Bashkimi të Operatorëve ekonomik me 

shkresën me Nr. 32256/2 Prot., datë 24.09.2020 (administruar në dosjen e prokurimit). 

Gjatë afatit ligjor për pritjen e ankesave nga pala ankimuese pranë Komisionit të Prokurimit 

Publik në mbështetje të Nenit 63, pika 6 të Ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin 

Publik” (i ndryshuar) si dhe në bazë të Kreut X, Neni 78 të VKM-së Nr. 914 datë 29.12.2014 

“Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” (e ndryshuar), nuk u paraqit asnjë ankesë 

pranë Komisionit të Prokurimit Publik. 
 

 
 


