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 Xh.Miller pjesë e bashkimit të operatorëve ekonomikë nuk ka paraqitur vërtetim përshlyerjen 
e energjisë elektrike për muajin e maturuar cka bie në kundërshtim me gërmën “ë” të kritereve 

të vecanta të Dokumenteve Standarte të Tenderit: “Vërtetimin që konfirmon shlyerjen e të 
gjitha detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike të kontratave të energjisë që ka operatori 
ekonomik që është i regjistruar në Shqipëri”.  

 
Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë se jane identifikuar si operatorë 
ekonomikë të suksesshëm për lidhjen e marrëveshjes kuadër: 
 

1. Operatori ekonomik “Net-Group” shpk  
2. Bashkimi i operatorëve ekonomikë “Infratech” shpk & “ECG” shpk & “Arabel” shpk 
3. Bashkimi i operatorëve ekonomikë ‘’Instituti Dekliada-Alb” shpk & “Erald G” shpk 
4. Bashkimi i operatorëve ekonomikë “A&E Engineering” shpk & “Mak Studio” shpk 
5. Bashkimi i operatorëve ekonomikë “Tower” shpk & Sphaera shpk & “Dricons”  

shpk & “Invictus” shpk 
 
Shënim: Referuar VKM nr.199, datë 04.03.2020 “Për miratimin e dokumenteve standarde të 

procedurës së prokurimit, të kritereve të vlerësimit të ofertës fituese kushteve të marrëveshjes kuadër 
dhe të kontratës për procesin e rindërtimit”, kualifikimi i ofertuesëve në fazën e parë, nuk është me 
pikë. 
 
Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqiteni pranë Bashkisë së Tiranës, Sheshi Skënderbej, Nd. 2, Kodi 
Postar 1001, Tiranë, brenda 5 (pesë) ditëve nga dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi për të lidhur 
draft marrëveshjen. 

 
Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 22.01.2021 
 
Gjatë afatit ligjor për pritjen e ankesave nga shoqëritë pjesëmarrëse në tender në mbështetje të Aktit 
Normativ Nr.9, datë 16.12.2019 “Për përballimin e pasojave të fatkeqësive natyrore”, Neni 42, pika 
10, nuk është  paraqitur asnjë ankesë. 

 
BASHKIA TIRANË 

FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORËVE EKONOMIKË TË SUKSESSHËM NË 
MARRËVESHJEN KUADËR 

 
1. Operatorit ekonomik “Alb-Star” shpk Adresa: Zona Industriale, Patos, Nr. Pasurie 69/29, 

Zona kadastrale Nr. 2890, Patos, Fier. 
2. Bashkimit të Operatorëve ekonomik “4 A-M” shpk & “Arjeil” shpk & “I.D.K- 

Konstruksion” shpk  Adresa: Rruga Artan Lenja Pallati i 4 A-M, Apartamenti A1, kati i I-re, 
Tiranë.        

3. Bashkimit të Operatorëve ekonomik “Alb-Building” shpk & “Rafin Company” shpk 
Adresa: Njësia Bashkiake Nr. 9, Rruga “Asim Vokshi”, Ndërtesa Nr.14, hyrja 4, 

Apartamenti 6, Kodi postar 1016, Tiranë. 
4. Bashkimit të Operatorëve ekonomik “Ante Group” shpk &  “Ales Construction” shpk & 

“Nova Construction 2012” shpk Adresa: Lagjia “Barrikada”, Zona Kadastrale Nr. 8501, 

Godina me Nr. Pasurie 3/423ND, Tiranë. 



Buletini i Posaçëm Nr. 19 datë 10 Shkurt 2021                                   Agjencia e Prokurimit Publik 
 

 
Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Këshilli i Ministrave    Tel.+ 355 4 22 77 510        https://www.app.gov.al           84/95  

 

5. Operatorit ekonomik “Bami” shpk Adresa: Rruga Kameras Durrës Fushë Krujë. 
6. Bashkimit të Operatorëve ekonomik “ED Konstruksion” shpk  &  “Glavenica” shpk & 

“Ardit-06” shpk & “Spektri” shpk Adresa: Rruga "Abdi Toptani", Qendra "Torre Drin", 
Apartamenti 112, kati 11, Tiranë. 

7. Operatorit ekonomik “G.P.G Company” shpk Adresa: Lagjja 18 Tetori, godinë 1 katëshe, 
tek nyja e prodhimit Asfalto-Betonit, pranë Rotondos së Plukut, Lushnje. 

8. Bashkimit të Operatorëve ekonomik “Geci” shpk & “Shehu-2AB Konstruksion” shpk  
Adresa: Tirana International Hotel, Sheshi Skënderbej, Nr. 8, Tiranë. 

9. Bashkimit të Operatorëve ekonomik “Gjoka Konstruksion” sha & “Selami” shpk  Adresa: 
Njësia 5, Rruga “Dora D’Istria”, hyrja Nr. 6, Pasuria me Nr. 7/637 + 1 – N2, 7/637 + 2 – 
N1, Z.K 8270, Tiranë. 

10. Bashkimit të Operatorëve ekonomik “Inerti” shpk & “Alesio-2014” shpk & “Ferro Beton & 

Construction Co” shpk   Adresa: L. Sporti, Gramsh, Elbasan. 
11. Bashkimit të Operatorëve ekonomik “Klajger Konstruksion” shpk  &  “Rafaelo 2002” sha & 

“Arb&Trans-2010” shpk  Adresa: Kamëz, Bathore 6, Kamëz (Pranë Kopshtit të fëmijëve 
Bathore 6), Tiranë. 

12. Bashkimit të Operatorëve ekonomik “Sireta 2F” shpk  &  “Vëllezërit Hysa” shpk Adresa: 
Lagjia Babrru Fushë, Komuna Paskuqan, Tiranë. 

13. Operatorit ekonomik “Salillari” shpk Adresa: Lagjia “Vorë”, Rruga e Vjetër, Vorë-Marikaj, 
Km. 1, Godina katër katëshe, Kati III, Nr. 5, Vorë, Tiranë. 

14. Bashkimit të Operatorëve ekonomik “Sterkaj” shpk  &  “Eral Construction Company” shpk  

&   “V.A.S Konstruksion” shpk & “Aci Engineering” shpk  Adresa: Njësia Bashkiake Nr. 5, 
Blv."Bajram Curri", mbrapa pallateve Agimi, Pallati 7/1B, Kati 2, Tiranë. 

15. Bashkimit të Operatorëve ekonomik “Ulza” shpk & “Vega” shpk  Adresa: Njësia Bashkiake 
Nr. 5, Rruga “Zef Jubani”, Ndërtesa 15, Hyrja 19, Ap. 1, Kodi Postar 1019, Tiranë. 

 
Lloji i procedurës së prokurimit: “Tender i Kufizuar mbi kufirin e lartë monetar” me Marrëveshje 

Kuadër në kuadër të procesit të rindërtimit.    
 
Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-82853-12-22-2020 
Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Ndërtim dhe rikonstruksion i infrastrukturës publike në zonat e 
reja të shpallura për zhvillim, në Bashkinë Tiranë”. 
 
Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  X oferta ekonomikisht më e favorshme çmimi më i ulët  
Njoftojmë se, kanë qenë pjesëmarrës në procedurë këta operatorë ekonomikë, me vlerat përkatëse të 
ofruara: 

1. Operatori ekonomik “2T” shpk    NUIS  K01731001M   
2. Bashkimi i Operatorëve ekonomik “4 A-M” shpk & “Arjeil” shpk & “I.D.K- Konstruksion” 

shpk   NUIS K92005016L & NUIS K31320002C  &  NUIS K51408016J   
3. Operatori ekonomik “Alb-Star” shpk          NUIS J62903512W 
4. Bashkimi i Operatorëve ekonomik “Alb Tiefbau” shpk & “Mela.” shpk & “Alb Shpresa” 

shpk 
NUIS J66703049C & NUIS K62320011G & NUIS J72110003F 
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5. Bashkimi i Operatorëve ekonomik “Alba Konstruksion” shpk & “Beqiri” shpk 
NUIS  J61812013R      &   NUIS  J98624801V 

6. Bashkimi i Operatorëve ekonomik “Alb-Building” shpk & “Rafin Company” shpk         

NUIS J69102508C &  NUIS L52125110A 
7. Bashkimi i Operatorëve ekonomik “Alko Impex General Construction” Degë e shoqërisë së 

huaj & “Alko Impex Construction” shpk       
             NUIS K91326028I &    NUIS K91628013D 

8. Bashkimi i Operatorëve ekonomik “Ante Group” shpk   &   “Ales Construction” shpk & 
“Nova Construction 2012” shpk 

         NUIS  J62904100D  &  NUIS  K41622041T &  NUIS  L22404012D  
9. Bashkimi i Operatorëve ekonomik “Arifaj” shpk  &  “Denis-05” shpk 

            NUIS  J76418907K &  NUIS  K51518029B 
10. Operatori ekonomik “Bami” shpk    NUIS  J94416206R   

 
11. Bashkimi i Operatorëve ekonomik “Ergi” shpk  &  “BE-IS” shpk 

            NUIS  K02727229P &  NUIS  K71412003A 
12. Bashkimi i Operatorëve ekonomik “Besta” shpk & “Shkëlqimi-07” shpk 
      NUIS  J62903182B  &   NUIS K68121808W 

 
13. Bashkimi i Operatorëve ekonomik “Braka Construction” shpk  &  “Kevin Construksion” 

shpk  
            NUIS  L61906505I  &  NUIS  K71401004W   

14. Bashkimi i Operatorëve ekonomik “Company Riviera 2008” shpk  &  “Agri Construction” 

shpk &  “Nika” shpk  
             NUIS  K81716011V  &  NUIS  K01725001F &  NUIS  J76705047U 

15. Bashkimi i Operatorëve ekonomik “Curri” shpk  &  “Xhengo” shpk  
              NUIS  J67902718S &  NUIS  J64103171M 

16. Bashkimi i Operatorëve ekonomik “ED Konstruksion” shpk  &  “Glavenica” shpk & “Ardit-
06” shpk & “Spektri” shpk 

NUIS  K61625001I &  NUIS  K17710805A  & NUIS  K63027403V &   NUIS  J62903555F 
17. Bashkimi i Operatorëve ekonomik “Euroteorema Peqin” shpk  &  “Kola Invest” shpk  NUIS  

J61905050M  &  NUIS  K93103401G 
18. Operatori ekonomik “Fusha” shpk                                      NUIS  J61922018S      
19. Operatori ekonomik “G.P.G Company” shpk                    NUIS  J64324443V   
20. Bashkimi i Operatorëve ekonomik “Geci” shpk  & “Shehu-2AB Konstruksion” shpk          

NUIS  K71829801O & NUIS  L11312002H 
21. Operatori ekonomik “Gjikuria” shpk           NUIS  J62903456H 
22. Bashkimi i Operatorëve ekonomik “Gjoka Konstruksion” sha & “Selami” shpk            NUIS  

J91815014U  &   NUIS  J77304706L 
23. Bashkimi i Operatorëve ekonomik “Hastoçi” shpk  &  “Bahas” shpk 

            NUIS  J62028009B &  NUIS  J61827083D 
24. Bashkimi i Operatorëve ekonomik “Ina” shpk  & “Alb Korça 2002” shpk & “Al-Asfalt” 

shpk 
NUIS  J61814009W &  NUIS  K34004003T  &  NUIS  K81511508A  
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25. Bashkimi i Operatorëve ekonomik “Inerti” shpk & “Alesio-2014” shpk & “Ferro Beton & 

Construction Co” shpk         NUIS K21622001M & NUIS L41713003M & NUIS 
K21505001Q  

26. Bashkimi i Operatorëve ekonomik “Kacdedja” shpk  &  “Everest” shpk 
             NUIS K51712017A &  NUIS  J78311921L   

27. Bashkimi i Operatorëve ekonomik “Klajger Konstruksion” shpk  &  “Rafaelo 2002” sha & 

“Arb&Trans-2010” shpk 
            NUIS  K51423028P &  NUIS  K22113003Q & NUIS  L02325001T 

28. Bashkimi i Operatorëve ekonomik “Kronos Konstruksion” shpk  &  “Kupa” shpk  &  

“Shpresa-Al” shpk 
              NUIS K41416033P &  NUIS K51615512C &  NUIS  K31321021N 

29. Bashkimi i Operatorëve ekonomik “Kthella” shpk  &  “Ndregjoni” shpk & “Ndërtimi” shpk  
NUIS J69303023D &  NUIS  K31329048I &  NUIS  K11325002C 

30. Bashkimi i Operatorëve ekonomik “MF Invest Group” shpk  &  “Pesë Vëllezërit” shpk &  

“6D-Plan” shpk & “Boshnjaku. B” shpk 
           NUIS  L71830010R  &  NUIS  L22925402C  &  NUIS  L62717405H & NUIS  
K72627402H  

31. Bashkimi i operatorëve ekonomikë “NG Structure” shpk & “Shëndelli” shpk & “Meteo” 

shpk & “Jody Company” shpk & “Egland” shpk & “Totila” shpk 
NUIS L79326502O & NUIS K07924803N & NUIS L26310801C & NUIS J94824803M & 
NUIS J96829419D & NUIS K13001010G 

32. Bashkimi i Operatorëve ekonomik “PE-VLA-KU” shpk  &  “Biba-X” shpk 
            NUIS K61716013M &  NUIS K32618815N 

33. Bashkimi i Operatorëve ekonomik “Sireta 2F” shpk  &  “Vëllezërit Hysa” shpk 
            NUIS K51501008J &  NUIS  K12911201C  

34. Operatori ekonomik “Salillari” shpk    NUIS  J62903125G 
35. Bashkimi i Operatorëve ekonomik “Senka” shpk  &  “Erzeni/Sh” shpk 

             NUIS J94808405Q &  NUIS  J66902027T 
36. Bashkimi i Operatorëve ekonomik “Sterkaj” shpk  &  “Eral Construction Company” shpk  

&   “V.A.S Konstruksion” shpk & “Aci Engineering” shpk  
        NUIS J68310708M  &  NUIS  K82230002K   &  NUIS  L61322023P &  

  NUIS  L51609014F 
37. Bashkimi i Operatorëve ekonomik “Ulza” shpk & “Vega” shpk 
      NUIS J67902928O & NUIS  K01524006L  

 
Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhtëm: 
Perkatësisht për arsyet e mëposhtme: 
 

1. Operatori ekonomik “2T” shpk       NUIS  K01731001M   
 

 Nuk ploteson numrin e punonjesve pasi punesimi mesatar eshte 304 nga ku 180 punonjes 
rezultojne te angazhuar ne kontraten e rindertimt te pallateve ne Kombinat, mbeten te 
paangazhuar nje numer punonjesish prej 124, pra nje numer i pamjaftueshem. 
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2. Bashkimi i Operatorëve ekonomik “Alb Tiefbau” shpk & “Mela.” shpk & “Alb Shpresa” 

shpk    NUIS J66703049C & NUIS K62320011G & NUIS J72110003F 
 “Alb Tiefbau” shpk ka mesatarisht 152 punonjes per periudhen e kerkuar te cilet rezultojnë 

te angazhuar 148 punonjes në kontratën e nënshkruar me Bashkinë Tiranë me objekt 
“Rindërtimi i njësive të banimit në ndërtesa (pallat) në zonën e shpallur për zhvillim të 

detyruar, në njësitë administrative 4 e 8, zona “5 Maji”  Bashkia Tiranë”. Pra ne diference i 
mbeten 4 punonjes te paangazhuar. 
“Mela.” shpk ka mesatarisht 51 punonjes per periudhen e kerkuar te cilet rezultojnë te 
angazhuar 8 punonjes në kontratën e nënshkruar me Bashkinë Tiranë me objekt “Rindërtimi 

i njësive të banimit në ndërtesa (pallat) në zonën e shpallur për zhvillim të detyruar, në 
njësitë administrative 4 e 8, zona “5 Maji”  Bashkia Tiranë”. Pra ne diference i mbeten 43 
punonjes te paangazhuar. 
“Alb Shpresa” shpk ka mesatarisht 24 punonjes per periudhen e kerkuar. 
Për sa më lart, Bashkimi i Operatorëve ekonomik, ka nr. të pamjaftueshëm punonjësish për 
realizimin me sukses të kontratës objekt prokurimi.  

 
3. Bashkimi i Operatorëve ekonomik “Alba Konstruksion” shpk & “Beqiri” shpk 

    NUIS  J61812013R      &   NUIS  J98624801V 
 Alba Konstruksion shpk ka mesatarisht 193 punonjes per periudhen e kerkuar te cilet 

rezultojnë te angazhuar në kontratën e nënshkruar me Bashkinë Tiranë me objekt 
“Rindërtimi i njësive të banimit në ndërtesa (pallat) në zonën e shpallur për zhvillim të 
detyruar, në njësitë administrative 4 e 8, zona “5 Maji”  Bashkia Tiranë”, ndersa Beqiri 
shpk ka mesatarisht 64 punonjes.  
Për sa më lart, Bashkimi i Operatorëve ekonomik, ka nr. të pamjaftueshëm punonjësish për 
realizimin me sukses të kontratës objekt prokurimi.  

 
4. Bashkimi i Operatorëve ekonomik “Alko Impex General Construction” Degë e shoqërisë së 

huaj & “Alko Impex Construction” shpk       
             NUIS K91326028I &    NUIS K91628013D 
 Shoqëria “Alko Impex Construction” shpk nuk ka paraqitur Vërtetim për xhiron vjetore të vitit 

ushtrimor 2017, çka bie në kundërshtim me DST, Kriteret e Veçanta të Kualifikimit, Kapaciteti 
ekonomik dhe financiar, pika 2.  

 Bashkimi i Operatorëve ekonomik nuk ka paraqitur dokumentacion për të vërtetuar se ka të 
punësuar 1 (një) Gjeolog, çka bie në kundërshtim me DST, Kriteret e Veçanta të Kualifikimit, 
Kapaciteti Teknik, pika 3.  

 Bashkimi i Operatorëve ekonomik ka paraqitur dokumentacion të rregullt vetëm për 1 (një) 
punonjës Buldozerist, ndërsa për punonjësit me iniciale GJ. D dhe V.S nuk janë paraqitur 
Dëshmitë e Aftesisë Profesionale, çka bie në kundërshtim me DST, Kriteret e Veçanta të 
Kualifikimit, Kapaciteti Teknik, pika 6. 

 Gjithashtu Bashkimi i Operatorëve ekonomik ka deklaruar se disponon 2 (dy) Autobitumatriçe. 
Pas verifikimeve rezulton se për mjetin me targa AB 239 AF është paraqitur vetëm Leje 
Qarkullimi, çka bie në kundërshtim me DST, Kriteret e Veçanta të Kualifikimit, Kapaciteti 
Teknik, pika 9, gërma “a” dhe gërma “c”. 

5. Bashkimi i Operatorëve ekonomik “Arifaj” shpk  &  “Denis-05” shpk 
           NUIS  J76418907K &  NUIS  K51518029B 
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 Bashkimi i operatorëve ekonomikë “Arifaj” shpk & “Denis 05” shpk nuk plotëson pikën 9 
të kapacitetit teknik të Dokumenteva Standarte të Tenderit: “Dëshmi për mjetet e pajisjet 
teknike, që ka në dispozicion apo mund ti vihen në dispozicion operatorit ekonomik, që 
nevojiten për ekzekutimin e kontratës....” pasi mjetet eskavator me goma janë deklaruar 
dhe paraqitur vetëm me fatura tatimore/zhdoganimi, jo me dokumentacionin e kërkuar.   

 Bashkimi i operatorëve ekonomikë “Arifaj” shpk & “Denis 05” shpk nuk plotëson pikën 9 

të kapacitetit teknik të Dokumenteva Standarte të Tenderit: “Dëshmi për mjetet e pajisjet 
teknike, që ka në dispozicion apo mund ti vihen në dispozicion operatorit ekonomik, që 
nevojiten për ekzekutimin e kontratës....” pasi mjetet fadrome me goma janë deklaruar dhe 
paraqitur vetëm me fatura tatimore/zhdoganimi, jo me dokuementacionin e kërkuar.   

 Bashkimi i operatorëve ekonomikë “Arifaj” shpk & “Denis 05” shpk nuk plotëson pikën 9 

të kapacitetit teknik të Dokumenteva Standarte të Tenderit: “Dëshmi për mjetet e pajisjet 
teknike, që ka në dispozicion apo mund ti vihen në dispozicion operatorit ekonomik, që 
nevojiten për ekzekutimin e kontratës....” pasi Autobitumatricet e deklaruara rezultojne 
vetëm me fatura tatimore/zhdoganimi, jo me dokumentacionin e kërkuar.  

 
6. Bashkimi i Operatorëve ekonomik “Ergi” shpk  &  “BE-IS” shpk 

             NUIS  K02727229P &  NUIS  K71412003A 
 Bashkimi i Operatorëve ekonomik rezulton me staf te angazhuar ne kontata te tjera me 

Autoritetin Kontraktor, Bashkia Tirane, per pasojne nuk plotesojne numrin e kerkuar te 
punonjesve sipas DST. 

 
7. Bashkimi i Operatorëve ekonomik “Besta” shpk & “Shkëlqimi-07” shpk 

 NUIS  J62903182B  &   NUIS K68121808W 
 Shoqëria “Shkëlqimi-07” shpk nuk ploteson numrin e punonjesve perkatesisht 106 punonjes 

ne baze te perqindjes se ndare, pasi jane te angazhuar 140 punonjes nga 158 gjithsej ne 
kontraten e lidhur me Bashkine e Tiranes per objektin: “Rindertimi i njesive ne banesa 
(pallat) ne zonen e shpallur per zvillim te detyruar ne njesite administrative 4 dhe 8, zona 
“5 Maji”. 
Pra ky Bashkim Operatoresh ekonomik ka Nr. te pamjaftueshem punonjesish per realizimin 
e kontrates objekt prokurimi me sukses. 

 
8. Bashkimi i Operatorëve ekonomik “Braka Construction” shpk  &  “Kevin Construksion” 

shpk  NUIS  L61906505I  &  NUIS  K71401004W   
 Shoqeria “Kevin Construksion” shpk nuk ka paraqitur shtojcat, sipas kërkesave të DST, 

Kriteret e Veçanta të Kualifkimit, pika 1. 
 Shoqëria “Braka Construction” shpk nuk ka paraqitur Deklaratën mbi disponueshmërinë e 

mjeteve/makinerive, çka bie në kundërshtim me DST, Kriteret e Veçanta të Kualifkimit, 
pika 1, gërma “f”. 

 Shoqeria “Kevin Construksion” shpk nuk ka paraqitur vertetimin e shlyerjes se detyrimeve 

te energjise elektrike, çka bie në kundërshtim me DST,  Kriteret e Veçanta të Kualifkimit, 
pika 1, gërma “gj”. 

 Shoqeria “Braka Construction” shpk nuk ka paraqitur vertetimin e shlyerjes se detyrimeve te 
energjise elektrike, çka bie në kundërshtim me DST,  Kriteret e Veçanta të Kualifkimit, pika 
1, gërma “gj”. 

 Xhiroja vjetore e shoqërisë  “Kevin Construksion” shpk nuk e ploteson shumen e kerkuar 

sipas perqindjes se ndarjes se punimeve të përcaktuar në Marrëveshjen e Bashkëpunimit. 
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 Shoqëria “Braka Construction” shpk nuk ka paraqitur Liçencën profesionale të shoqërisë, 

çka bie në kundërshtim me DST,  Kriteret e Veçanta të Kualifkimit, Kapaciteti Teknik, pika 
2. 

 Bashkimi i Operatorëve ekonomik nuk ka paraqitur dokumentacion për inxhinier ndërtimi 
(profili transport), çka bie në kundërshtim me DST,  Kriteret e Veçanta të Kualifkimit, 
Kapaciteti Teknik, pika 3. 

 Stafi teknik i deklaruar nga shoqëria “Braka Construction” shpk rezulton pa Dëshmi 

Kualifikimi, çka bie në kundërshtim me DST,  Kriteret e Veçanta të Kualifkimit, Kapaciteti 
Teknik, pika 4. 

 Shoqeria “Kevin Construksion” shpk nuk ka paraqitur Vertetim per nr. punonjesish leshuar 

nga Administrata Tatimore, çka bie në kundërshtim me DST,  Kriteret e Veçanta të 
Kualifkimit, Kapaciteti Teknik, pika 7, gërma “a”. 

 Shoqëria “Braka Construction” shpk nuk ka paraqitur Certifikatën ISO 39001-2012,  çka bie 
në kundërshtim me DST,  Kriteret e Veçanta të Kualifkimit, Kapaciteti Teknik, pika 8, 
gërma “c”. 

 
9. Bashkimi i Operatorëve ekonomik “Company Riviera 2008” shpk  &  “Agri Construction” 

shpk &  “Nika” shpk  
                                    NUIS  K81716011V  &  NUIS  K01725001F &  NUIS  J76705047U 

 Bashkimi i Operatorëve ekonomik rezulton me staf te angazhuar ne kontata te tjera me 
Autoritetin Kontraktor, Bashkia Tirane, per pasojne nuk plotesojne numrin e kerkuar te 
punonjesve sipas DST. 

 
10. Bashkimi i Operatorëve ekonomik “Curri” shpk  &  “Xhengo” shpk  

            NUIS  J67902718S &  NUIS  J64103171M 
 Bashkimi i Operatorëve ekonomik “Curri” shpk  &  “Xhengo” shpk rezulton me staf dhe 

punonjes te angazhuar ne kotrata te tjera te nenshkruara me Autoritetin Kontraktor, Bashkia 
Tirane.Per sa me lart, Bashkimi i Operatorëve ekonomik nuk ploteson DST, Kriteret e 
Vecanta te Kualifikimit, Kapaciteti Teknik, pika 7, ku eshte kerkuar nje punesim mesatar i 
te pakten 200 personave per periudhen Shtator- Nëntor 2020. 

 
11. Bashkimi i Operatorëve ekonomik “Euroteorema Peqin” shpk  &  “Kola Invest” shpk     

   NUIS  J61905050M  &  NUIS  K93103401G 
 Shoqëria “Euroteorema Peqin” shpk ka plotësuar gabim Shtojcën 4, Deklaratë për paraqitje 

oferte të pavarur, çka bie në kundërshtim me DST, Kriteret e Veçanta të Kualifikimit, pika 
1, gërma “b”. 

 Referuar Shtojcës 13, Bashkimi i Operatorëve ekonomik ka deklaruar se disponon 2 (dy) 
Autobitumatriçe. Pas verifikimeve, rezulton se mjetet e deklaruara jane Autobitumatriçe të 
montuara= Kamion+cisternë termike,  çka bie në kundërshtim me DST, Kriteret e Veçanta 
të Kualifikimit, Kapaciteti Teknik, pika 9, ku ndër të tjera parashikohet se: “Operatori 

ekonomik pjesmarrës duhet të disponojë 2 (dy) Autobitumatriçe”. 
Gjithashtu për mjetet e deklaruara Autobitumatriçe nuk janë paraqitur Certifikatat për 
transport mallrash të rrezikshëm, çka bie në kundërshtim me DST, Kriteret e Veçanta të 
Kualifikimit, Kapaciteti Teknik, pika 9, gërma “c”. 

 Bashkimi i Operatorëve ekonomik ka deklaruar se disponon 3 (tre) Minieskavatorë. Pas 
verifikimeve rezulton se mjetet janë Eskavatorë dhe jo minieskavator, çka bie në 
kundërshtim me DST, Kriteret e Veçanta të Kualifikimit, Kapaciteti Teknik, pika 9. 
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12. Operatori ekonomik “Fusha” shpk                                      NUIS  J61922018S      
 Operatori ekonomik “Fusha” shpk rezulton i angazhuar ne kontrata te tjera te nenshkruara 

me Autoritetin Kontraktor, Bashkia Tirane, per pasoje nuk ploteson piken 7, Kapaciteti 
Teknik te DST  ku jane kerkuar mesatarisht 200 punonjes, pasi ne total Operatori ekonomik 
disponon 474 punonjes nga te cilet 380 rezultojne te angazhuar, per pasoje mbeten te pa 
angazhuar vetem 94 punonjes. 

13. Operatori ekonomik “Gjikuria” shpk                   NUIS  J62903456H 
 Referuar Vertetimit per Nr. e punonjesve për periudhën Shtator 2020-Nëntor 2020 të 

paraqitur nga Operatori ekonomik “Gjikuria” shpk, rezulton se ka mesatarisht 337 punonjës, 

ku 224 prej tyre janë të angazhuar në realizimin e kontratave te nenshkruara me Bashkine 
Tirane. Në diferencë Operatorit ekonomik i mbeten 113 punonjës per realizimin me sukses 
te kontrates objekt prokurimi. 
Per sa me lart, Operatori ekonomik nuk ploteson DST, Kriteret e Vecanta te Kualifkimit, 
Kapaciteti Teknik, pika 7. 
 

14. Bashkimi i Operatorëve ekonomik “Hastoçi” shpk  &  “Bahas” shpk 
                                                                   NUIS  J62028009B &  NUIS  J61827083D 

 Referuar Vërtetimit lëshuar nga Administrata Tatimore për periudhën Shtator 2020 –Nentor 
2020 rezulton se shoqëria “Hastoçi” shpk ka mesatarisht 172 punonjës ku 144 prej tyre jane 
te angazhuar ne zbatimin e punimeve per objektin “Rindertimi i 14 objekteve arsimore ne 
Bashkine Tirane”. Pra shoqerise Hastoci shpk i mbeten ne diference 33 punonjes per 

realizimin me sukses te kontrates objekt prokurimi. 
 Referuar Vërtetimit lëshuar nga Administrata Tatimore për periudhën Shtator 2020 –Nentor 

2020 rezulton se shoqëria “Bahas” shpk ka mesatarisht 77 punonjës. 
Për sa më lart, Bashkimi i Operatorëve ekonomik nuk plotëson DST, Kriteret e Veçanta të 
Kualifikimit, Kapaciteti Teknik, pika 7. 
 

15. Bashkimi i Operatorëve ekonomik “Ina” shpk  & “Alb Korça 2002” shpk & “Al-Asfalt” 

shpk 
NUIS  J61814009W &  NUIS  K34004003T  &  NUIS  K81511508A  
 

 Referuar Vërtetimit lëshuar nga Administrata Tatimore për periudhën Shtator 2020 –Nentor 
2020 rezulton se shoqëria “Ina” shpk ka mesatarisht 118 punonjës, ku 79 prej tyre  
jane te angazhuar ne zbatimin e punimeve per objektin “Rindertimi i njesive te banimit ne 

ndertesa (pallat) ne zonen e shpallur per ndertim te detyruar , ne njesine administrative nr.5 
zona “5 Maji”, Bashkia Tirane”.  
Për sa më lart, Bashkimi i Operatorëve ekonomik nuk plotëson DST, Kriteret e Veçanta të 
Kualifikimit, Kapaciteti Teknik, pika 7. 
 

16. Bashkimi i Operatorëve ekonomik “Kacdedja” shpk  &  “Everest” shpk 
             NUIS K51712017A &  NUIS  J78311921L   

 Bashkimi i Operatorëve ekonomik rezulton me staf dhe punonjes te angazhuar ne kontrata te 
tjera te nenshkruara me Bashkine Tirane per pasoje nuk ploteson DST, Kriteret e Veçanta të 
Kualifikimit, Kapaciteti Teknik, pika 7. 
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17. Bashkimi i Operatorëve ekonomik “Kronos Konstruksion” shpk  &  “Kupa” shpk  &  

“Shpresa-Al” shpk 
           NUIS K41416033P &  NUIS K51615512C &  NUIS  K31321021N 

 Nga 5 Automakinistë të kërkuar është paraqitur dokumentacion për vetëm 4 
automakinistë. 

 Nuk është paraqitur dokumentacion për 5 Buldozeristë të kërkuar.  
 Nga 5 (pesë) punonjës Hidraulik (minimumi Kategoria II) të kërkuar vetëm 4 rezultojnë 

me dokumentacion të rregullt, të tjerët janë pa diplomën përkatëse.  
 Nga 5 (pesë) punonjës Elektricist (minimumi Kategoria II) të kërkuar vetëm 3 rezultojnë 

me dokumentacion të rregullt, të tjerët janë pa diplomën përkatëse.   
 Nuk plotësohet kërkesa për 5 (pesë) punonjës Karpentier (minimumi Kategoria II), pasi 

karpntierët e paraqitur nga operatorët ekonomikë “Kronos Konstruksion” shpk dhe 

“Kupa” shpk rezultojnë Kategoria I ndërsa karpentierët e paraqitur nga operatori 

ekonomik “Shpresa-AL” shpk rezultojnë pa diplomat përkatëse.  
 Nuk plotësohet kërkesa për 3 (tre) punonjës Pllakashtrues (minimumi Kategoria II), pasi 

pllakashtruesit e paraqitur nga operatori ekonomik “ “Kupa” shpk rezultojnë Kategoria I 

ndërsa pllakashtruesit e paraqitur nga operatori ekonomik “Shpresa-AL” shpk rezultojnë 

pa diplomat përkatëse.  
 Mjetet autobitumatrice me targë AA241RR dhe TR 3527U rezultojnë pa Çertifikatë për 

transport mallrash të rrezikshme ndërsa mjeti Autobitumatrice eshtë deklaruar dhe 
paraqitur me faturë tatimore Nr. 24, datë 30.12.2016 pa dokumentacionin e kërkuar.  

 Nuk plotëson kërkesë për 3 kamioncina me kapacitet 3,5-5 ton, pasi kamioncina me targë 
AA524DV me tonazh 7,1 ton pram bi kapacitetin e kërkuar, për kamioncinën me targë 
TR0430L nuk është paraqitur Çertifikata për transport mallrash, ndërsa për kamioncinnë 
me targë AA0261IG nuk është paraqitur dokumentacion.  

 Nuk plotëson kërkesën për 3 mjete eskavator me goma, rezulton dokumentacion I rregullt 
për vetëm 2 prej tyre pasi mjeti me targë AA170PA I deklaruar si eskavator me goma nga 
verifikimi I dokumentacionit rezulton kamion/terheqës, ndërsa eskavatorët e tjerë janë 
deklaruar dhe paraqitur vetëm me fatura doganore pa dokumentacionin e kërkuar.  

 Nga 3 fadroma me goma të kërkuara janë deklaruar vetëm 2.  
 Sa më lart, në mbështetje të Nenit 46, pika 1, gërma “b” të Ligjit Nr. 9643 datë 

20.11.2006 “Për Prokurimin Publik” (i ndryshuar) si dhe referuar Kreut III, Seksioni II, 

Neni 26, pika 8, gërma “c” të Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 914 datë 29.12.2014 

“Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” (i ndryshuar), të cilat parashikojnë 

kualifikimin për aftësinë teknike të kandidatëve ofertues, Bashkimi i Operatorëve 
ekonomik, referuar Shtojcës 13 nuk ka aftësinë e duhur teknike për realizimin me sukses 
të kontratës. 

 
18. Bashkimi i Operatorëve ekonomik “Kthella” shpk  &  “Ndregjoni” shpk & “Ndërtimi” shpk 

              NUIS J69303023D &  NUIS  K31329048I &  NUIS  K11325002C 
 Bashkimi i Operatorëve ekonomikë “Kthella” shpk & “Ndregjoni” & “Ndertimi” shpk nuk 

plotëson pikën 9 të kapacitetit teknik të Dokumenteva Standarte të Tenderit: “Dëshmi për 
mjetet e pajisjet teknike, që ka në dispozicion apo mund ti vihen në dispozicion operatorit 
ekonomik, që nevojiten për ekzekutimin e kontratës....” pasi mjetet Grejder janë deklaruar 
dhe paraqitur vetëm me fatura tatimore/zhdoganimi, jo me dokumentacionin e kërkuar 
sipas DST.   
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 Bashkimi i Operatorëve ekonomikë “Kthella” shpk & “Ndregjoni” & “Ndertimi” shpk nuk 

plotëson pikën 4 të kapacitetit teknik të Dokumenteva Standarte të Tenderit: OE duhet te 
kete te punesuar staf teknik per…” pasi Punonjesit Pllakashtrues te deklaruar nuk 
plotesojne dokumentacionin e kerkuar sipas DST. 

 Bashkimi i Operatorëve ekonomikë “Kthella” shpk & “Ndregjoni” & “Ndertimi” shpk nuk 

plotëson pikën 9 të kapacitetit teknik të Dokumenteva Standarte të Tenderit: “Dëshmi për 
mjetet e pajisjet teknike, që ka në dispozicion apo mund ti vihen në dispozicion operatorit 
ekonomik, që nevojiten për ekzekutimin e kontratës....” pasi nuk ka paraqitur 
dokumentacion per mjetet: Vinc Kulle si dhe Betonpompe. 

 Sa më lart, në mbështetje të Nenit 46, pika 1, gërma “b” të Ligjit Nr. 9643 datë 20.11.2006 

“Për Prokurimin Publik” (i ndryshuar) si dhe referuar Kreut III, Seksioni II, Neni 26, pika 

8, gërma “c” të Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 914 datë 29.12.2014 “Për 

miratimin e rregullave të prokurimit publik” (i ndryshuar), të cilat parashikojnë 

kualifikimin për aftësinë teknike të kandidatëve ofertues, Bashkimi i Operatorëve 
ekonomik, referuar Shtojcës 13 nuk ka aftësinë e duhur teknike për realizimin me sukses 
të kontratës. 
 

19. Bashkimi i Operatorëve ekonomik “MF Invest Group” shpk  &  “Pesë Vëllezërit” shpk &  

“6D-Plan” shpk & “Boshnjaku. B” shpk 
           NUIS  L71830010R  &  NUIS  L22925402C  &  NUIS  L62717405H &  

NUIS  K72627402H  
 Shoqëria “Pesë Vëllezërit” shpk nuk ka paraqitur Deklaratat sipas kërkesave të pikës 1 të DST, 

Kriteret e Veçanta të Kualifkimit. 
 Operatori ekonomik “Pesë Vëllezërit” shpk ka paraqitur në sistemin elektronik Vërtetim Debie 

me Nr. 1250 Prot. datë 12.11.2020 sipas së cilës rezulton se nuk ka detyrime për faturat e 
energjisë elektrike deri në datën 10.11.2020 duke përfshirë faturën koherente të muajit Tetor 
2020.Refruar Nenit 9 (“Pagesa dhe afati për kryerjen e saj”), paragrafi 9.1, të kontratës së 

miratuar me VKM Nr. 109, datë 21.10.2011 “Për miratimin e kontratës së furnizimit me 
energji elektrike të klientëve jofamiljarë”, përcaktohet shprehimisht që: “Klienti do të paguajë 
detyrimin e përcaktuar në faturën mujore të konsumit të energjisë elektrike (titull ekzekutiv), si 
dhe kur është rasti, kamatëvonesat përkatëse dhe pagesën e rilidhjes së energjisë, jo më vonë 
se ditën e fundit kalendarike të muajit pasardhës të atij të faturuar. 

 Vërtetimi i Debisë i paraqitur në sistemin eklektronik nga Operatori ekonomik nuk vërteton 
shlyerjen e të gjitha detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike për periudhën më të fundit 
para hapjes së ofertave që tashmë ishte maturuar për  proçedurën e prokurimit të publikuar më 
datë 23.12.2020 dhe zhvilluar më datë 06.01.2021. 

 Nisur nga sa më lart, Komisioni i Vlerësimit të Ofertave gjykon se shoqëria “Pesë Vëllezërit” 

shpk, nuk plotëson Kriteret e Veçanta për Kualifikim pika 1 gërma “gj” të vendosur në DST, 

çka bie në kundërshtim me VKM-në Nr. 914 datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të 

prokurimit publik”, Kreu III, Seksioni II, Neni 26, pika 7 gërma “c” ku ndër të tjera citohet se 

”Mosshlyerja e detyrimeve të energjisë elektrike përbën shkak për skualifikimin e operatorit 
ekonomik, përveç rastit kur rezulton se detyrimet e papaguara të energjisë elektrike, 
tëkonfirmuara në vërtetimin e lëshuar nga furnizuesi, janë në proces ankiminë gjykatë.” 

 Referuar Shtojcës 13, Bashkimi i Operatorëve ekonomik ka deklaruar se disponon 1 (një) 
Bitumatriçe, çka bie në kundërshtim me DST, Kriteret e Veçanta të Kualifikimit, Kapaciteti 
Teknik, pika 9 ku ndër të tjera përcaktohet se: “Operatori ekonomik pjesmarrës duhet të 

disponojë 2 (dy) Autobitumatriçe”. 
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20. Bashkimi i operatorëve ekonomikë “NG Structure” shpk & “Shëndelli” shpk & “Meteo” 

shpk & “Jody Company” shpk & “Egland” shpk & “Totila” shpk 
 
NUIS L79326502O & NUIS K07924803N & NUIS L26310801C & NUIS J94824803M & 
NUIS J96829419D & NUIS K13001010G 
 Operatori ekonomik “Jody Company” shpk nuk plotëson kërkesën për xhiron mesatare 

pasi në varësi të përqindjes së pjesëmarrjes në bashkimin e operatorëve ekonomikë xhiro 
duhet të ishte në vlerën 116,829,913 por nga verifikimi i dokumentacion xhiro mesatare 
për vitet e kërkuara rezulton në vlerën 94,820,406.  

 Operatori ekonomik “NG Structure” shpk nuk ka paraqitur Çertifikatën ISO 39001-2012 
(e vlefshme) e akredituar nga DPA ose nga Organizma Ndërkombëtarë Akreditues, të 
njohur nga Republika e Shqipërisë. (Në rastet e Bashkimit të Operatorëve ekonomik, çdo 
anëtar i grupit duhet të paraqesë Çertifikatën ISO). 

 Operatori ekonomik “Jody Company” shpk nuk ka paraqitur Çertifikatën ISO 14001-
2015 (e vlefshme) e akredituar nga DPA ose nga Organizma Ndërkombëtarë Akreditues, 
të njohur nga Republika e Shqipërisë. (Në rastet e Bashkimit të Operatorëve ekonomik, 
çdo anëtar i grupit duhet të paraqesë Çertifikatën ISO). 

 Mjetet eskavator me goma janë deklaruar dhe paraqitur vetëm me fatura tatimore dhe 
fatur zhdoganimi pra jo e dokumentacionin e kërkuar.  
 

21. Bashkimi i Operatorëve ekonomik “PE-VLA-KU” shpk  &  “Biba-X” shpk 
            NUIS K61716013M &  NUIS K32618815N 

 “Biba-X” shpk nuk ka paraqtur asnje kontrate si pune te ngjashme, çka bie në kundërshtim 
me DST, Kriteret e Vecanta të Kualifikimit, Kapaciteti Teknik, pika 1.  

 Mjetet eskavator me goma jane deklaruar dhe paraqitur vetëm me fatura tatimore/fatura 
zhdoganimi pa dokumentacionin e kerkuar, çka bie në kundërshtim me DST, Kriteret e 
Vecanta të Kualifikimit, Kapaciteti Teknik, pika 9, gërma “a”.  

 Mjetet fadomë me goma jane deklaruar dhe paraqitur vetëm me fatura tatimore/fatura 
zhdoganimi pa dokumentacionin e kerkuar, çka bie në kundërshtim me DST, Kriteret e 
Vecanta të Kualifikimit, Kapaciteti Teknik, pika 9, gërma “a”.  

 Shtojca 13 nuk eshte plotesuar sipas formatit te DST, pasi per mjetete marra me qira 
(kamioncina) nuk eshte deklaruar targa.  

 
22. Bashkimi i Operatorëve ekonomik “Senka” shpk  &  “Erzeni/Sh” shpk 

            NUIS J94808405Q &  NUIS  J66902027T 
 Referuar Vërtetimit lëshuar nga Administrata Tatimore për periudhën Shtator 2020 –Nentor 

2020 rezulton se shoqëria “Senka” shpk ka mesatarisht 171 punonjës ku 92 prej tyre jane te 

angazhuar ne zbatimin e punimeve per objektin “Rindertimi i 14 objekteve arsimore ne 
Bashkine Tirane”. Pra shoqerise “Senka” shpk i mbeten ne diference 79 punonjes. 

 Referuar Vërtetimit lëshuar nga Administrata Tatimore për periudhën Shtator 2020 –Nentor 
2020 rezulton se shoqëria “Erzeni/Sh” shpk ka mesatarisht 152 punonjës ku 121 prej tyre 

jane te angazhuar ne zbatimin e punimeve per objektin “Rindertimi i 14 objekteve arsimore 
ne Bashkine Tirane”. Pra shoqerise “Erzeni/Sh” shpk i mbeten ne diference 31 punonjes. 
Për sa më lart, Bashkimi i Operatorëve ekonomik nuk plotëson DST, Kriteret e Veçanta të 
Kualifikimit, Kapaciteti Teknik, pika 7. 
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* * * 
 
Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë se jane identifikuar si operatorë 
ekonomikë të suksesshëm për lidhjen e marrëveshjes kuadër: 
 

1. Bashkimi i Operatorëve ekonomik “4 A-M” shpk & “Arjeil” shpk & “I.D.K- Konstruksion” 

shpk                                         
NUIS K92005016L & NUIS K31320002C  &  NUIS K51408016J  

2. Operatori ekonomik “Alb-Star” shpk            NUIS J62903512W 
3. Bashkimi i Operatorëve ekonomik “Alb-Building” shpk & “Rafin Company” shpk          

   NUIS J69102508C &  NUIS L52125110A 
4. Bashkimi i Operatorëve ekonomik “Ante Group” shpk   &   “Ales Construction” shpk & 

“Nova Construction 2012” shpk 
            NUIS  J62904100D  &  NUIS  K41622041T &  NUIS  L22404012D  

5. Operatori ekonomik “Bami” shpk    NUIS  J94416206R   
6. Bashkimi i Operatorëve ekonomik “ED Konstruksion” shpk  &  “Glavenica” shpk & “Ardit-

06” shpk & “Spektri” shpk NUIS  K61625001I &  NUIS  K17710805A  & NUIS  
K63027403V &   NUIS  J62903555F 

7. Operatori ekonomik “G.P.G Company” shpk         NUIS  J64324443V   
8. Bashkimi i Operatorëve ekonomik “Geci” shpk  & “Shehu-2AB Konstruksion” shpk                           

NUIS  K71829801O & NUIS  L11312002H 
9. Bashkimi i Operatorëve ekonomik “Gjoka Konstruksion” sha & “Selami” shpk            NUIS  

J91815014U  &   NUIS  J77304706L 
10. Bashkimi i Operatorëve ekonomik “Inerti” shpk & “Alesio-2014” shpk & “Ferro Beton & 

Construction Co” shpk         NUIS K21622001M & NUIS L41713003M & NUIS 
K21505001Q  

11. Bashkimi i Operatorëve ekonomik “Klajger Konstruksion” shpk  &  “Rafaelo 2002” shpk & 
“Arb&Trans-2010” shpk 

       NUIS  K51423028P &  NUIS  K22113003Q & NUIS  L02325001T 
12. Bashkimi i Operatorëve ekonomik “Sireta 2F” shpk  &  “Vëllezërit Hysa” shpk 

                                                                       NUIS K51501008J &  NUIS  K12911201C  
13. Operatori ekonomik “Salillari” shpk       NUIS  J62903125G 
14. Bashkimi i Operatorëve ekonomik “Sterkaj” shpk  &  “Eral Construction Company” shpk  

&   “V.A.S Konstruksion” shpk & “Aci Engineering” shpk  
     NUIS J68310708M  &  NUIS  K82230002K   &  NUIS  L61322023P & NUIS  L51609014F 

15. Bashkimi i Operatorëve ekonomik “Ulza” shpk & “Vega” shpk 
                                            NUIS J67902928O & NUIS  K01524006L  

 
Shënim: Referuar VKM Nr.199, datë 04.03.2020 “Për miratimin e dokumenteve standarde të 
procedurës së prokurimit, të kritereve të vlerësimit të ofertës fituese kushteve të marrëveshjes 
kuadër dhe të kontratës për procesin e rindërtimit”, kualifikimi i ofertuesëve në fazën e parë, nuk 

është me pikë. 
Rrjedhimisht, jeni të lutur të paraqiteni pranë Autoritetit Përgjegjës, Bashkia Tiranë, me adresë: 
Sheshi Skënderbej, Nd. 2, Kodi Postar 1001, Tiranë, brenda 5 (pesë) ditëve ditëve nga dita e 
marrjes/publikimit të këtij njoftimi për të lidhur draft marrëveshjen. 
Gjithashtu në bazë të Manualit Nr. 2 datë 06.02.2018 “Për rolin e Administatorit të Sistemit të 
Autoritetit Kontrator, për rolin e Nëpunësit të autorizuar të Njësisë së Prokurimit dhe për rolin e 
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Anëtarëve të Komisionit të Vlerësimit të ofertave, në Sistemin e Prokurimit Elektronik” të 

Agjencisë së Prokurimit Publik, Ju duhet të paraqisni pranë Bashkisë Tiranë, dokumentacionin e 
tenderit të paraqitur në sistemin elektronik, (origjinal ose fotokopje të noterizuar), të inventarizuar 
në formë shkresore.  
 
Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë: 21.01.2021 
 
Gjatë afatit ligjor për pritjen e ankesave nga shoqëritë pjesëmarrëse në tender në mbështetje të Nenit 
42, pika 10, të Aktit Normativ Nr. 9, datë 16.12.2019 “Për përballimin e pasojave të fatkeqësisë 
natyrore”, pranë Komisionit të Prokurimit Publik, nuk është paraqitur asnjë ankesë. 

 
  


