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Fondi limit: 1.195.333 (nje milion e njeqinde e nentedhjete e pese mije e treqinde e tridhjete e tre) 
leke Pa tvsh. Burimi i Financimit : Te ardhurat e veta 

Kohëzgjatja e kontratës 4 (kater) muaj, afat i cili fillon nga data e nënshkrimit të kontratës . 
Njoftojmë se, kanë qënë pjesëmarrës në procedurë kater operator ekonomik , dhe konkretisht: 

1. EURO MEGA 2010 me oferte ekonomike 720.450(shtateqinde e njezetemije e katerqinde e 
pesedhjeteleke) pa tvsh 

2. FERIT MYFTARI nuk k aparaqit oferte 
3. ORPC-ALBANIA me oferte ekonomike 1.087.000(nje million e tetedhjete e shtatemijeleke 

) pa tvsh 
4. T&M CHEMICAL DISTRIBUTION nuk ka paraqit oferte 

 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë “ ORPC-ALBANIA” shpk me NIPT: 

L12207020K Adresa:Tirane Tirane TIRANE Njesia Bashkiake nr.1, Rruga Petro Nini Luarasi, 
(kryqezimi ne rrugen Todi Shkurti nr.6), Pallati nr.7, Kati I - re, Zona Kadastrale nr.8160, Nr 
Pasurie 3/943, se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej1.087.000(nje million e 
tetedhjete e shtatemijeleke ) pa tvshështë identifikuar si oferta e suksesshme. 
 
Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë BASHKIA HIMARE, kopjen e nënshkruar të formularit 
të kontratës dhe të sigurimit të kontratës,  brenda 30 (tridhjete) ditëve nga dita e marrjes së këtij 
njoftimi. 
Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do të 
konfiskohet sigurimi i ofertës suaj siç parashikohet në nenin 49 të ligjit nr.9643, date 20.11.2007 
“Për prokurimin publik”. 

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 28.09.2017. 

Ankesa: ka ose jo : jo nuk ka patur  
 

 
BASHKIA TIRANË 

 
Drejtuar: Operatorit ekonomik “Gjikuria” shpk 
Adresa: Rr. “Ibrahim Rugova”, Pallati Kontakt, Njësia Bashkiake Nr. 5 Tiranë. 
 
Procedura e prokurimit:“Procedurë e Hapur” “Rikonstruksioni i infrastrukturës rrugore të bllokut që 
kufizohet nga rruga Qemal Stafa-rruga e Dibrës dhe rruga Bardhyl” 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: Qëllimi i kontratës është: “Rikonstruksioni i infrastrukturës rrugore 
të bllokut që kufizohet nga rruga Qemal Stafa-rruga e Dibrës dhe rruga Bardhyl”. 

Fondi limit:164,527,509 (njëqind e gjashtëdhjetë e katër milion e pesëqind e njëzetë e shtatë mijë e 
pesëqind e nëntë)lekë pa TVSH. 
 
Burimi i financimit:vënë në dispozicion nga buxheti i Bashkisë së Tiranës për vitin 2017, miratuar 
me VKB Nr. 84, datë 29.12.2016, “Për miratimin  e programit buxhetor afatmesëm 2017 – 2019 
dhe detajimin e buxhetit të Bashkisë së Tiranës për vitin 2017”. 

Kohëzgjatja e kontratës:8 (tetë) muaj kalendarike duke nisur nga dita e lidhjes së kontratës. 
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Data e zhvillimit të procedurës së prokurimit:21.08.2017, ora 11:00 
Publikime të mëparshme: (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike: Buletini i Njoftimeve 
Publike Nr. 30datë 31.07.2017. 
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. Bashkimi i operatorëve ekonomikë “Varaku E” shpk &”Vëllezërit Hysa” shpkNUIS 
J61902509S&NUIS K12911201C 

Vlera e ofertës =  119,059,904 (njëqind e nëntëmbëdhjetë milion e pesëdhjetë e nëntë mijë e 
nëntëqind e katër) lekë pa TVSH. 
 

2. Bashkimi i operatorëve ekonomikë “Riviera” shpk &”B 93” shpkNUIS J66903244D&NUIS 
J62903508R 

Vlera e ofertës =  125,010,277 (njëqind e njëzetë e pesë milion e dhjetë mijë e dyqind e shtatëdhjetë 
e shtatë) lekë pa TVSH. 
 

3. Operatori ekonomik “Curri” shpkNUIS J67902718S 
Vlera e ofertës =  125,151,331 (njëqind e njëzetë e pesë milion e njëqind e pesëdhjetë e një mijë e 
treqind e tridhjetë e një) lekë pa TVSH. 
 

4. Bashkimi i operatorëve ekonomikë “Agri Construction” shpk &”Bajrami N” shpkNUIS 
K01725001F&NUIS K02727202O 

Vlera e ofertës =  135,762,594.73 (njëqind e tridhjetë e pesë milion e shtatëqind e gjashtëdhjetë e dy 
mijë e pesëqind e nëntëdhjetë e katër pikë shtatëdhjetë e tre) lekë pa TVSH. 
 

5. Operatori ekonomik “BE-IS” shpk NUIS K71412003A 
Vlera e ofertës =  143,394,499 (njëqind e dyzetë e tre milion e treqind e nëntëdhjetë e katër mijë e 
katërqind e nëntëdhjetë e nëntë)lekë pa TVSH. 
 

6. Bashkimi i operatorëve ekonomikë “Glavenica” shpk &”Besta” 

shpkNUISK17710805A&NUIS  J62903182B 
Vlera e ofertës =  147,707,160 (njëqind e dyzetë e shtatë milion e shtatëqind e shtatë mijë e njëqind 
e gjashtëdhjetë)  lekë pa TVSH. 
 

7. Operatori ekonomik “Gjikuria” shpkNUIS  J62903456H 
Vlera e ofertës =  161,221,244 (njëqind e gjashtëdhjetë e një milion e dyqind e njëzetë e një mijë e 
dyqind e dyzetë e katër)lekë pa TVSH. 
 
Janë skualifikuar Operatorët ekonomik të mëposhtëm: 
Përkatësisht për arsyet e mëposhtme: 
 
1. Bashkimi i operatorëve ekonomikë “Varaku E” shpk &”Vëllezërit Hysa” shpk NUIS 

J61902509S &NUIS K12911201C 
• Operatori ekonomik”Vëllezërit Hysa” shpk  nuk plotëson pikën 7 të Kapacitetit teknik të 

Dokumentave Standarte të Tenderit: “Operatori ekonomik duhet të ketë të punësuar 
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punonjës të pajisur me dëshmi kualifikimi e sigurimit teknik, (të vlefshme) lëshuar nga 
Inspektoriati Shtetëror Teknik dhe Industrial apo nga subjekte juridike private të 
akredituara për çertifikimin e punonjësve”, pasi nuk eshte paraqitur dokumentacionin i 

kërkuar për punonjësit. 
• Operatori ekonomik “Vëllezërit Hysa” shpk nuk plotëson pikën 1 të Kapacitetit teknik të 

Dokumentave Standarte të Tenderit: “Përsa i përket aftësisë teknike e profesionale, 
Operatori Ekonomik duhet të përmbushë kërkesat e mëposhtme minimale të cilat vendosen 
nga Autoriteti Kontraktor si më poshtë:Përvojë e suksesshme në realizimin e të paktën....” 

pasi për kontratën me objekt: “Riveshje dhe sistemim asfaltim Rruga Elbasan Banjë, Loti 1” 

nuk është paraqitur Çertifikata e marrjes në dorëzim.  
• Operatori ekonomik “Vëllezërit Hysa” shpk nuk plotëson pikën 15.a të Kapacitetit teknik të 

Dokumentave Standarte të Tenderit: “Për mjetet që shënohen në regjistra publikë duhet të 
paraqitet: a) dokumenti që verteton regjistrimin e mjetit:b)leje qarkullimi; c)çertifikaten e 
kontrollit teknik; d)siguracionin e mjetit, (i vlefshëm); e)çertifikatën për transport mallrash 
brënda vëndit, (e vlefshme). Për mjetet e siguruara me qera duhet të paraqitet: a)dokumenti 
qe verteton regjistrimin e tij; b) leje qarkullimi; c)çertifikaten e kontrollit teknik, 
d)siguracionin e mjetit,(i vlefshmëm); e) çertifikatën e për transport mallrash brënda vëndit, 
(e vlefshme). Mjetet të shoqerohen me kontraten perkatese te qerase/furnizimit, e vlefshme 
per te gjithe periudhen e realizimit te kontrates, objekt i ketij prokurimi. Në rastin e mjeteve 
te tjera duhet te jene aktet e ç’doganimit ose faturat tatimore te blerjes” pasi për mjetin 

Autobetoniere me targë AA894PU nuk është paraqitur Çertifikata për transport mallrash 
brenda vendit.  

• Operatori ekonomik “Varaku E” shpk nuk plotëson pikën 1 të Kapacitetit teknik të 

Dokumentave Standarte të Tenderit: “Përsa i përket aftësisë teknike e profesionale, 
Operatori Ekonomik duhet të përmbushë kërkesat e mëposhtme minimale të cilat vendosen 
nga Autoriteti Kontraktor si më poshtë:Përvojë e suksesshme në realizimin e të paktën....” 

pasi për kontratën me objekt: “Sistemim Asfaltim Unaza Ersekë”, pasi nuk është paraqitur 

Çertifikata e marrjes në dorëzim. 
• Operatori ekonomik “Varaku E” shpk nuk plotëson pikën 15.a të Kapacitetit teknik të 

Dokumentave Standarte të Tenderit: “Për mjetet që shënohen në regjistra publikë duhet të 
paraqitet: a) dokumenti që verteton regjistrimin e mjetit:b)leje qarkullimi; c)çertifikaten e 
kontrollit teknik; d)siguracionin e mjetit, (i vlefshëm); e)çertifikatën për transport mallrash 
brënda vëndit, (e vlefshme). Për mjetet e siguruara me qera duhet të paraqitet: a)dokumenti 
qe verteton regjistrimin e tij; b) leje qarkullimi; c)çertifikaten e kontrollit teknik, 
d)siguracionin e mjetit,(i vlefshmëm); e) çertifikatën e për transport mallrash brënda vëndit, 
(e vlefshme). Mjetet të shoqerohen me kontraten perkatese te qerase/furnizimit, e vlefshme 
per te gjithe periudhen e realizimit te kontrates, objekt i ketij prokurimi. Në rastin e mjeteve 
te tjera duhet te jene aktet e ç’doganimit ose faturat tatimore te blerjes” pasi për mjetin 

Autobetoniere me targë AA874 BZ, Çertifikata për transport mallrash brenda vendit 
rezulton e pavlefshme, afati i vlefshmërisë ka mbaruar në datë 06.08.2017.  

• Operatori ekonomik “Varaku E” shpk nuk plotëson pikën 15.a të Kapacitetit teknik të 

Dokumentave Standarte të Tenderit: “Për mjetet që shënohen në regjistra publikë duhet të 
paraqitet: a) dokumenti që verteton regjistrimin e mjetit:b)leje qarkullimi; c)çertifikaten e 
kontrollit teknik; d)siguracionin e mjetit, (i vlefshëm); e)çertifikatën për transport mallrash 
brënda vëndit, (e vlefshme). Për mjetet e siguruara me qera duhet të paraqitet: a)dokumenti 
qe verteton regjistrimin e tij; b) leje qarkullimi; c)çertifikaten e kontrollit teknik, 
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d)siguracionin e mjetit,(i vlefshmëm); e) çertifikatën e për transport mallrash brënda vëndit, 
(e vlefshme). Mjetet të shoqerohen me kontraten perkatese te qerase/furnizimit, e vlefshme 
per te gjithe periudhen e realizimit te kontrates, objekt i ketij prokurimi. Në rastin e mjeteve 
te tjera duhet te jene aktet e ç’doganimit ose faturat tatimore te blerjes” pasi për mjetin 

Autovinç, Çertifikata për transport mallrash brenda vendit rezulton e pavlefshme, afati i 
vlefshmërisë ka mbaruar në datë 06.08.2017.  

• Operatori ekonomik “Varaku E” shpk nuk plotëson pikën 15.a të Kapacitetit teknik të 

Dokumentave Standarte të Tenderit: “Për mjetet që shënohen në regjistra publikë duhet të 
paraqitet: a) dokumenti që verteton regjistrimin e mjetit:b)leje qarkullimi; c)çertifikaten e 
kontrollit teknik; d)siguracionin e mjetit, (i vlefshëm); e)çertifikatën për transport mallrash 
brënda vëndit, (e vlefshme). Për mjetet e siguruara me qera duhet të paraqitet: a)dokumenti 
qe verteton regjistrimin e tij; b) leje qarkullimi; c)çertifikaten e kontrollit teknik, 
d)siguracionin e mjetit,(i vlefshmëm); e) çertifikatën e për transport mallrash brënda vëndit, 
(e vlefshme). Mjetet të shoqerohen me kontraten perkatese te qerase/furnizimit, e vlefshme 
per te gjithe periudhen e realizimit te kontrates, objekt i ketij prokurimi. Në rastin e mjeteve 
te tjera duhet te jene aktet e ç’doganimit ose faturat tatimore te blerjes” pasi për mjetin 

Kamion me targë AA9451JI, Çertifikata për transport mallrash brenda vendit rezulton e 
pavlefshme. 

• Operatori ekonomik “Varaku E” shpk nuk plotëson pikën 15.a të Kapacitetit teknik të 

Dokumentave Standarte të Tenderit: “Për mjetet që shënohen në regjistra publikë duhet të 
paraqitet: a) dokumenti që verteton regjistrimin e mjetit:b)leje qarkullimi; c)çertifikaten e 
kontrollit teknik; d)siguracionin e mjetit, (i vlefshëm); e)çertifikatën për transport mallrash 
brënda vëndit, (e vlefshme). Për mjetet e siguruara me qera duhet të paraqitet: a)dokumenti 
qe verteton regjistrimin e tij; b) leje qarkullimi; c)çertifikaten e kontrollit teknik, 
d)siguracionin e mjetit,(i vlefshmëm); e) çertifikatën e për transport mallrash brënda vëndit, 
(e vlefshme). Mjetet të shoqerohen me kontraten perkatese te qerase/furnizimit, e vlefshme 
per te gjithe periudhen e realizimit te kontrates, objekt i ketij prokurimi. Në rastin e mjeteve 
te tjera duhet te jene aktet e ç’doganimit ose faturat tatimore te blerjes” pasi për mjetin 

Kamion me targë DR2419F nuk është paraqitur Çertifikata për transport mallrash brenda 
vendit.  

 
2. Bashkimi i operatorëve ekonomikë “Riviera” shpk &”B 93” shpk NUIS J66903244D  &NUIS 

J62903508R 
• Operatori ekonomik ”Riviera” shpk  nuk plotëson pikën dh) të Kritereve të Vecanta të 

Kualifikimit: “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” pasi ka paraqitur Vërtetimin Nr. 6355. Prot, datë 06.07.2017 nga OSHEE pa 

përfshirë shlyerjen e faturës së maturuar për muajin Qershor 2017.   
 
3. Operatori ekonomik “Curri” shpk NUIS J67902718S 

• Operatori ekonomik ”Curri” shpk  nuk plotëson 7 të Kapacitetit teknik të Dokumentave 

Standarte të Tenderit: “Operatori ekonomik duhet të ketë të punësuar punonjës të pajisur me 
dëshmi kualifikimi e sigurimit teknik, (të vlefshme) lëshuar nga Inspektoriati Shtetëror 
Teknik dhe Industrial apo nga subjekte juridike private të akredituara për çertifikimin e 
punonjësve”, pasi për 2 (dy) teknikë ndërtimi nuk ka paraqitur dokumentacionin e kërkuar.  
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• Operatori ekonomik ”Curri” shpk  nuk plotëson 8 të Kapacitetit teknik të Dokumentave 

Standarte të Tenderit: “Operatori ekonomik ofertues duhet të kenë të punësuar minimalisht 7 
(shtatë) punonjës manovratorë të mjeteve të rënda. Për këto punonjës duhet të paraqitet 
kontrata e punës e vlefshme, dëshmite e drejtimit (të vlefshme), lëshuar nga institucionet 
përkatëse si dhe të figurojnë në list-pagesat e shoqërisë për të paktën 3 (tre) muajt e fundit”, 

pasi ka paraqitur dokumentacion për vetëm 6 (gjashtë) manovratorë nga 7 (shtatë) të 
kërkuar.  

• Operatori ekonomik ”Curri” shpk  nuk plotëson 15 të Kapacitetit teknik të Dokumentave 

Standarte të Tenderit: “Dëshmi për mjetet e pajisjet teknike, që ka në dispozicion apo mund 
ti vihen në dispozicion operatorit ekonomik, që nevojiten për ekzekutim in e kontratë 
(Shtojca 9)/ Kamion me kapacitet mbajtës minimumi  20 ton”, pasi nuk është paraqitur 

dokumentacion për Kamion me kapacitet mbajtës minimum 20 ton.   
 

4. Bashkimi i operatorëve ekonomikë “Agri Construction” shpk &”Bajrami N” shpk  NUIS 
K01725001F &NUIS K02727202O 
• Operatori ekonomik ”Bajrami N” shpk  nuk plotëson pikën 13 të Kapacitetit teknik të 

Dokumentave Standarte të Tenderit: “Operatori ekonomik ofertues duhet të paraqesë 
certifikatë ISO 39001 -2012 (e vlefshme).(Në rastet e bashkimit të operatorëve ekonomik, 
çdo anëtar i grupit duhet të paraqesë Çertifikatën ISO)”, pasi afati i vlefshmërisë për këtë 
Çertifikatë ka mbaruar në datë 22.06.2017. 

• Operatori ekonomik ”Bajrami N” shpk  nuk plotëson pikën 13 të Kapacitetit teknik të 

Dokumentave Standarte të Tenderit: “Operatori ekonomik ofertues duhet të paraqesë 
certifikatë PAS 99-2012 (e vlefshme). (Në rastet e bashkimit të operatorëve ekonomik, çdo 
anëtar i grupit duhet të paraqesë Çertifikatën ISO), pasi afati i vlefshmërisë për këtë 
Çertifikatë ka mbaruar në datë 22.06.2017 

 
5. Operatori ekonomik “BE-IS” shpk NUIS K71412003A 
• Operatori ekonomik ”BE-IS” shpk  nuk plotëson pikën 4 të Kapacitetit teknik të 

Dokumentave Standarte të Tenderit: “Një punësim mesatar i të paktën 100 (njëqind) 
personave, për periudhën Qershor 2016  -  Qershor 2017 të vërtetuar me....”, pasi referuar 
kontratave të lidhura me Bashkinë Tiranë me objekt: “Rikonstruksioni i rrugës së Zallit, 

Selitë” dhe “Rikualifikim urban i Bllokut Nr. 1 (Lapraka) kufizuar nga rrugët “Don Bosko” – 
“Shinat e Trenit (Filanto) – “Turhan Pashë Përmeti” – “Ibrahim Pashë Bushatlliu” – “Lord 
Bajron” – “Riza Cuka” – “Learton Vathi” – “Pandi Dardha” – “Dritan Hoxha” në të cilat ka të 

anagzhuar 83 punonjës, rezulton një numër i pamjaftueshëm punonjësish për këtë procedurë.  
 
6. Bashkimi i operatorëve ekonomikë “Glavenica” shpk &”Besta” shpkNUISK17710805A 

&NUIS  J62903182B 
• Bashkimi i operatorëve “Glavenica” shpk & “Besta” shpk nuk plotëson pikën 8 të Kapacitetit 

teknik të Dokumentave Standarte të Tenderit: “Operatori ekonomik ofertues duhet të kenë të 
punësuar minimalisht 7 (shtatë) punonjës manovratorë të mjeteve të rënda. Për këto punonjës 
duhet të paraqitet kontrata e punës e vlefshme, dëshmite e drejtimit (të vlefshme), lëshuar nga 
institucionet përkatëse si dhe të figurojnë në list-pagesat e shoqërisë për të paktën 3 (tre) muajt 
e fundit “ pasi për 5 manovratorë nuk janë paraqitur kontratat e punës.  

• Operatori ekonomik “Glavenica” shpk nuk plotëson pikën 7 të Kapacitetit teknik të 
Dokumentave Standarte të Tenderit: “Operatori ekonomik duhet të ketë të punësuar punonjës 
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të pajisur me dëshmi kualifikimi e sigurimit teknik, (të vlefshme) lëshuar nga Inspektoriati 
Shtetëror Teknik dhe Industrial apo nga subjekte juridike private të akredituara për 
çertifikimin e punonjësve....” pasi për 1 (një) nga punonjësit teknik ndërtimi nga 2 (dy) të 

kërkuar nuk është paraqitur dëshmia e kualifikimit.  
• Operatori ekonomik “Besta” shpk ( i cili në bazë të Kontratës së Bashkëpunimit Nr. 1652. Rep, 

Nr. 612. Kol, datë 21.08.2017, do të kryejë 77 % të punimeve), nuk plotëson pikën 7 të 
Kapacitetit teknik të Dokumentave Standarte të Tenderit: “Operatori ekonomik duhet të ketë të 
punësuar punonjës të pajisur me dëshmi kualifikimi e sigurimit teknik, (të vlefshme) lëshuar 
nga Inspektoriati Shtetëror Teknik dhe Industrial apo nga subjekte juridike private të 
akredituara për çertifikimin e punonjësve....” pasi nuk ka paraqitur asnjë dokumentacion për 
punonjësit sa më sipër cka bie në kundërshtim edhe me të Nenit 74, pika 3 të Vendimit të 
Këshillit të Ministrave Nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit 

publik” (i ndryshuar).  
 
Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë Operatorinekonomik“Gjikuria” shpk, me 
adresë:Rr. “Ibrahim Rugova”, Pallati Kontakt, Njësia Bashkiake Nr. 5, Tiranë, se oferta e paraqitur, 
me një vlerë të përgjithshme prej 161,221,244 (njëqind e gjashtëdhjetë e një milion e dyqind e 
njëzetë e një mijë e dyqind e dyzetë e katër)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. 
 
Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë:05.09.2017 
 
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, u paraqit ankesa nga operatori 
ekonomik “Riviera” shpk, pjesë e bashkimit ekonomik “Riviera” shpk &”Bajrami N”, hyrë në 

Bashkine e Tiranës me Nr.32345.Prot, datë 07.09.2017 dhe e njëjta ankesë me Nr. 32599.Prot, datë 
08.09.2017. Pas pezullimit të procedurës me Nr.26442/3. Prot, datë 07.09.2017 dhe ngritjes së 
Komisionit të Shqyrtimit të Ankesës me Nr. 26442/4. Prot, datë 07.09.2017, Komisioni i Shqyrtimit 
të Ankesës nuk pranoi ankesën e palës ankimuese duke i kthyer përgjigje me shkresën me Nr. 
32345/2. Prot, datë 14.09.2017. 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 ankesë pranë Komisionit të Prokurimit Publik.  
 

 
BASHKIA VLORË 

 
Nga: Bashkia Vlorë, sheshi  “4 Heronjtë” 


