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___________________________________ _______________________________  

REPUBLIKA  E  SHQIPËRISË 

BASHKIA PËRMET 

 

 

Nr.________Prot                                                                                  Përmet, më ____.____.2022 
 

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT 

(NË PËRFUNDIM TË AFATEVE TË ANKIMIT) 
 

Drejtuar: Operatorit Ekonomik HITO 94 shpk me NIPT J69102206O Adresa: Gjirokastër Petran 

Qilarisht, Rruga Nacionale Përmet -Tre Urat km.3, objekt privat në anë të rrugës me nr. pasurie 

256/26 në zonen kadastrale 3115 

 

 

Procedura e prokurimit/lotit: Procedure e Hapur - Punë 

 

Numri i procedurës / referenca e Lotit: REF – 48304-11-02-2022 

 

Përshkrimi i shkurtër i kontratës: Sistemim Asfaltim Rruga Spital – Varreza 

 

Kohëzgjatja e kontratës: 6 muaj nga nënshkrimi i kontratës.  

 

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

 

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  

 

oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në çmim X   
 

Me anë të këtij Njoftimi ju informojmë se, në këtë procedurë kanë marrë pjesë 16 

(gjashtëmbëdhjetë) ofertuesit e mëposhtëm me këto vlera përkatëse të ofruara: 

 

1. AIDA CONSTRUCTION shpk                                                  M03116403L 

             Emri i plotë i shoqërisë                    Numri i NIPT-t 

Vlera 29 000 000 (njëzetë e nëntë milion) lekë pa TVSH. 

  

2. ASI-2A CO shpk                                                                         K53002402C 

           Emri i plotë i shoqërisë                     Numri i NIPT-t 

Vlera 33 277 415 (tridhjetë e tre milion e dyqind e shtatëdhjetë e shtatë mijë e katërqind e 

pesëmbëdhjetë) lekë pa TVSH. 

 

3. BEQIRI shpk                                                                                J98624801V 

        Emri i plotë i shoqërisë                                                       Numri i NIPT-t 
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Vlera  30 766 087 (tridhjetë milion e shtatëqind e gjashtëdhjetë e gjashtë mijë e tetëdhjetë e shtatë) 

lekë pa TVSH. 

 

4. COBIAL shpk                                                                               K02715414M                                

       Emri i plotë i shoqërisë                                  Numri i NIPT-t 

Vlera 31 896 814 (tridhjetë e një milion e tetëqind e nëntëdhjetë e gjashtë mijë e tetëqind e 

katërmbëdhjetë) lekë pa TVSH. 

 

5. COMPANY RIVIERA 2008 shpk                                                  K81716011V  

        Emri i plotë i shoqërisë                                    Numri i NIPT-t 

Vlera 33 452 715 (tridhjetë e tre milion e katërqind e pesëdhjetë e dy mijë e shtatëqind e 

pesëmbëdhjetë) lekë pa TVSH. 

                         

6. DENIS-05  shpk                                                                                K51518029B 

       Emri i plotë i shoqërisë                                      Numri i NIPT-t 

Vlera 29 445 090 (njëzetë e nëntë milion e katërqind e dyzetë e pesë mijë e nëntëdhjetë) lekë pa 

TVSH. 

 

7. DON JURGE shpk                                                                            K33005405Q  

   Emri i plotë i shoqërisë                                       Numri i NIPT-t 

Pa vlerë të ofertës. 

 

8. EURO-ALB shpk                                                                             K66613407H 

         Emri i plotë i shoqërisë                                      Numri i NIPT-t 

Vlera 32 980 254 (tridhjetë e dy milion e nëntëqind e tetëdhjetë mijë e dyqind e pesëdhjetë e katër) 

lekë pa TVSH. 

 

9. HITO 94 shpk                                                                                     J69102206O 

         Emri i plotë i shoqërisë                                       Numri i NIPT-t 

Vlera 31 719 823 (tridhjetë e një milion e shtatëqind e nëntëmbëdhjetë mijë e tetëqind e njëzetë e 

tre) lekë pa TVSH. 

 

10. INA shpk                                                                                           J61814009W 

        Emri i plotë i shoqërisë                                      Numri i NIPT-t 

Vlera 32 599 990 (tridhjetë e dy milion e pesëqind e nëntëdhjetë e nëntë mijë e nëntëqind e 

nëntëdhjetë) lekë pa TVSH. 

 

11. KEVIN CONSTRUKSION shpk                                                      K71401004W 

        Emri i plotë i shoqërisë                                       Numri i NIPT-t 

Vlera 33 396 400 (tridhjetë e tre milion e treqind e nëntëdhjetë e gjashtë mijë e katërqind) lekë pa 

TVSH. 

 

12. LEON KONSTRUKSION shpk                                                         K71820009I 

         Emri i plotë i shoqërisë                                        Numri i NIPT-t 

Vlera 36 619 248 (tridhjetë e gjashtë milion e gjashtëqind e nëntëmbëdhjetë mijë e dyqind e dyzetë 

e tetë) lekë pa TVSH. 

 

13. MELA. shpk                                                                                       K62320011G 
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         Emri i plotë i shoqërisë                                       Numri i NIPT-t 

Vlera 30 508 010 (tridhjetë milion e pesëqind e tetë mijë e dhjetë) lekë pa TVSH. 

14. Bashkimi i Operatorëve Ekonomik ROSI shpk me NIPT J69102223E dhe TEA-D shpk 

me NIPT K32522629L dhe 6D - PLAN shpk me NIPT L62717405H 

       Emri i plotë i shoqërisë                                         Numri i NIPT-te 

Vlera 29 292 929 (njëzetë e nëntë milion e dyqind e nëntëdhjetë e dy mijë e nëntëqind e njëzetë e 

nëntë) lekë pa TVSH. 

 

15. SARK shpk                                                                                            K52531415H 

       Emri i plotë i shoqërisë                                           Numri i NIPT-t 

Vlera 36 336 871 (tridhjetë e gjashtë milion e treqind e tridhjetë e gjashtë mijë e tetëqind e 

shtatëdhjetë e një) lekë pa TVSH. 

 

16. ZEQILLARI shpk                                                                                L61912024O 

        Emri i plotë i shoqërisë                                                              Numri i NIPT-t 

Pa vlerë të ofertës. 

 

Nga pjesërmarrësit janë skualifikuar Ofertuesit e mëposhtëm: 

1. Operatori Ekonomik AIDA CONSTRUCTION shpk me NIPT  M03116403L 

Konkretisht për arsyet e mëposhtme:  

- Nuk përmbush pikën 2.3.1 për përvojë të suksesshme në realizimin e punëve të 

ngjashme për pikën 2.3.1 a ose b. Kontratat e paraqitura janë të ndryshme nga natyra e 

punimeve të kërkuara për këtë objekt dhe si të tilla nuk mund të konsiderohen as si kontrata 

të ngjashme pasi nuk përmbushin karakteristikat e kontratës në natyrë, kompleksitet dhe 

metodologji. Natyra e objekteve të paraqitura nga OE nuk është e ngjashme pasi produkti 

është i ndryshëm. Në bazë të përcaktimeve të legjislacionit për prokurimin publik, të 

parashikuara edhe në dokumentat e tenderit, bazuar edhe në konceptin e përgjithshëm të 

prokurimeve, objektet/ kontratat e ngjashme që të mund të konsiderohen të tilla duhet të 

plotësojnë në mënyrë kumulative elementin e kohës, vlerës dhe natyrës së ngjashme. Pra, 

(i) objekti i përfunduar i kontratës duhet të jenë brenda afatit (elementi kohë), (ii) duhet të 

plotësojnë madhësinë e kërkuar nga autoriteti kontraktor (elementi vlerë) dhe (iii) duhet të 

jenë të ngjashme me objektin që prokurohet (elementi natyrë e ngjashme). Mungesa qoftë 

edhe një prej ketyre elementëve e bën të pavlefshëm eksperiencën e ngjashme të paraqitur 

nga ky si kandidat ofertues. 

- Mungon në SPE dokumentacioni Kontratë noteriale pune (të vlefshme), diplomë, 

librezë pune e kërkuar për drejtuesin teknik inxhinier ndërtimi Z.Andon Kristo në pikën 

2.3.4. Përmbushja e kësaj pike përveç deklarimit në formularin përmbledhës është kërkuar 

me gjithë dokumentacionin shoqërues për të garantuar që një kandidat ose ofertues të ketë 

kapacitetet juridike, financiare dhe aftësitë teknike e profesionale për të zbatuar kontratën 

që do të jepet. 

- Në lidhje me pikën 2.3.9 ky OE nuk ka paraqitur liçensë III.2.B ose kontratë 

shërbimi me një OE që e ka këtë liçensë por ka bërë një deklaratë angazhimi me OE 6D-

PLAN i cili në këtë procedurë është pjesë e një BOE dhe këtë liçensë e ka vënë në funksion 

të realizimit të kontratës me BOE ku merr pjesë vet. 

- Në lidhje me përmbushjen e pikës 2.3.12 analiza teknike për të gjithë zërat e 

preventivit të ofertës ky OE për zërin nr. 5 në preventiv me nr. analize 2.262 Shtrese betoni  

C6/10 poshte pllakave t=10 cm e cila është e njëjtë me zërin nr.18 të preventivit me 



                  Sheshi “Abdyl Frashëri”, tel.+35581322254, e-mail:info@bashkiapermet.gov.al, www.bashkiapermet.gov.al   
 

nr.analize 2.262 ku në preventivin e paraqitur këto dy zëra kanë cmime të ndryshme dhe 

në analizë teknike është paraqitur vetëm një here zëri. Në zerat 

nr.2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,15,16,17,18,19,20,21, orët e punës të punëtorisë nuk janë të 

njëjta me ato të VKM-së nr.629 datë 15.07.2015 “Për miratimin e manualeve teknike të 

çmimeve të punimeve të ndërtimit dhe të analizave teknike të tyre”. Paga orare nuk është 

bërë në përputhje me VKM-në Nr. 604, datë 14.9.2022 “Për përcaktimin e pagës minimale 

në shkallë vendi” pika 3 ku Paga bazë minimale orare të jetë 195.4 (njëqind e nëntëdhjetë 

e pesë pikë katër) lekë. Në nenin 111 pika 1 të Kodit të Punës përcaktohet;…PAGA 

MINIMALE - Paga nuk mund të jetë më e ulët se paga minimale e caktuar me Vendim të 

Këshillit të Ministrave. Pra, duke qenë se që nga data 01.09.2022 me VKM paga orare 

minimale duhet të jetë 195.4 lekë/op, llogaritjet e bëra në analizat e paraqitura për pagën 

orare jane me të ulta se 195.4 lek/op, cka bien në kundërshtim me vendimin e mësipërm. 

Por gjithashtu përcaktimi që ai ka bërë për pagë orare nën minimumin e lejuar nga VKM-

ja e mësipërme, është në kontradiktë të plotë me formularin e vetdeklarimit Pjesa II: 

Shkaqet e përjashtimit A: Deklarata për përmbushjen e kritereve të përgjithshme të 

kualifikimit, Ligjin nr .7703,datë 11.05.1993 “Për sigurimet shoqërore” i ndryshuar dhe 

pjesa D: Deklarata “Për zbatimin e dispozitave ligjore në marrëdhëniet e punës”. Po kështu 

mund ti referoheni dhe Vendimit të Komisionit të Prokurimit Publik 316/2014 dhe 

819/2016 i cili është shprehur lidhur me një rast të tillë. 

 

2. Operatori Ekonomik ASI-2A CO shpk me NIPT K53002402C 

Konkretisht për arsyet e mëposhtme: 

- Nuk përmbush pikën 2.3.1 për përvojë të suksesshme në realizimin e punëve të 

ngjashme për pikën 2.3.1 a ose b. Kontratat e paraqituara janë të ndryshme nga natyra e 

punimeve të kërkuara për këtë objekt dhe si të tilla nuk mund të konsiderohen as si kontrata 

të ngjashme pasi nuk përmbushin karakteristikat e kontratës në natyrë, kompleksitet dhe 

metodologji. Natyra e objekteve të paraqitura nga OE nuk është e ngjashme pasi produkti 

është i ndryshëm. Në bazë të përcaktimeve të legjislacionit për prokurimin publik, të 

parashikuara edhe në dokumentat e tenderit, bazuar edhe në konceptin e përgjithshëm të 

prokurimeve, objektet/ kontratat e ngjashme që të mund të konsiderohen të tilla duhet të 

plotësojnë në mënyrë kumulative elementin e kohës, vlerës dhe natyrës së ngjashme. Pra, 

(i) objekti i përfunduar i kontratës duhet të jenë brenda afatit (elementi kohë), (ii) duhet të 

plotësojnë madhësinë e kërkuar nga autoriteti kontraktor (elementi vlerë) dhe (iii) duhet të 

jenë të ngjashme me objektin që prokurohet (elementi natyrë e ngjashme). Mungesa qoftë 

edhe një prej ketyre elementëve e bën të pavlefshëm eksperiencën e ngjashme të paraqitur 

nga ky si kandidat ofertues. 

- Mungon në SPE dokumentacioni deklaratë nga Administratori i Shoqërisë, 

Kontratë noteriale pune (të vlefshme), diplomë, librezë pune kërkuar për drejtuesin teknik 

inxhinier ndërtimi në pikën 2.3.4. Përmbushja e kësaj pike përveç deklarimit në formularin 

përmbledhës është kërkuar me gjithë dokumentacionin shoqërues për të garantuar që një 

kandidat ose ofertues të ketë kapacitetet juridike, financiare dhe aftësitë teknike e 

profesionale për të zbatuar kontratën që do të jepet. 

- Në lidhje me përmbushjen e pikës 2.3.12 analiza teknike për të gjithë zërat e 

preventivit të ofertës ky OE për zërin nr. 3 në preventiv me nr. analize 3.378 Ndertim 

drenazhi,mbushje me zhavor prodhuar mak dhe zerin nr.15 nr. analize an-23 Pusete b/a 

shiu 40 x 60, h = 100 cm, me kapak gize dhe zerin 21 me nr analize 3.AN/pp FV pusete 

plastike deri 40x40x40, kapak te forte RIC 1084+1086 ka ndryshuar orët e punës të 

punëtorisë të cilat nuk janë të njëjta me ato të VKM-së nr.629 Datë 15.7.2015  “Për 
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miratimin e manualeve teknike të çmimeve të punimeve të ndërtimit dhe të analizave 

teknike të tyre”. Paga orare nuk është bërë në përputhje me VKM-në Nr. 604, datë 

14.9.2022 “Për përcaktimin e pagës minimale në shkallë vendi” pika 3 Paga bazë minimale 

orare të jetë 195.4 (njëqind e nëntëdhjetë e pesë pikë katër) lekë. Në nenin 111 pika 1 të 

Kodit të Punës përcaktohet;…PAGA MINIMALE - Paga nuk mund të jetë më e ulët se 

paga minimale e caktuar me Vendim të Këshillit të Ministrave. Pra, duke qenë se që nga 

data 01.09.2022 me VKM paga orare minimale duhet të jetë 195.4 lekë/op, llogaritjet e 

bëra në analizat e paraqitura për pagën orare me të ulët se 195.4 lek/op, bien në kundërshtim 

me vendimin e mësipërm. Por gjithashtu përcaktimi që ai ka bërë për pagë orare nën 

minimumin e lejuar nga VKM-ja e mësipërme, është në kontradiktë të plotë me formularin 

e vetdeklarimit Pjesa II: Shkaqet e përjashtimit A: Deklarata për përmbushjen e kritereve 

të përgjithshme të kualifikimit, Ligjin nr.7703,datë 11.05.1993 “Për sigurimet shoqërore” 

i ndryshuar dhe pjesa D: Deklarata “Për zbatimin e dispozitave ligjore në marrëdhëniet e 

punës”. Po kështu mund ti referoheni dhe Vendimit të Komisionit të Prokurimit Publik 

316/2014 dhe 819/2016 i cili është shprehur lidhur me një rast të tillë. 

 

3. Operatori Ekonomik BEQIRI shpk me NIPT J98624801V  

Konkretisht për arsyet e mëposhtme: 

- Sigurimi i ofertës është prerë për 150 ditë jo për 180 ditë siç është kërkuar në pikën 

3.2 të DST-ve  “Periudha e vlefshmërisë së ofertës”.  

- Në lidhje me përmbushjen e pikës 2.3.12 analiza teknike për të gjithë zërat e 

preventivit të ofertës nga ky OE paga orare nuk është bërë në përputhje me VKM-në Nr. 

604, datë 14.9.2022 “Për përcaktimin e pagës minimale në shkallë vendi” pika 3 Paga bazë 

minimale orare të jetë 195.4 (njëqind e nëntëdhjetë e pesë pikë katër) lekë. Në nenin 111 

pika 1 të Kodit të Punës përcaktohet;…PAGA MINIMALE - Paga nuk mund të jetë më e 

ulët se paga minimale e caktuar me Vendim të Këshillit të Ministrave. Pra, duke qenë se 

që nga data 01.09.2022 me VKM paga orare minimale duhet të jetë 195.4 lekë/op, 

llogaritjet e bëra në analizat e paraqitura për pagën orare me të ulët se 195.4 lek/op, bien 

në kundërshtim me vendimin e mësipërm. Por gjithashtu përcaktimi që ai ka bërë për pagë 

orare nën minimumin e lejuar nga VKM-ja e mësipërme, është në kontradiktë të plotë me 

formularin e vetdeklarimit Pjesa II: Shkaqet e përjashtimit A: Deklarata për përmbushjen 

e kritereve të përgjithshme të kualifikimit, Ligjin nr.7703,datë 11.05.1993 “Për sigurimet 

shoqërore” i ndryshuar dhe pjesa D: Deklarata “Për zbatimin e dispozitave ligjore në 

marrëdhëniet e punës”. Po kështu mund ti referoheni dhe Vendimit të Komisionit të 

Prokurimit Publik 316/2014 dhe 819/2016 i cili është shprehur lidhur me një rast të tillë. 

 

4. Operatori Ekonomik COBIAL shpk me NIPT K02715414M   

Konkretisht për arsyet e mëposhtme: 

- Formulari përmbledhës i Vetëdeklarimit shtojca 8 i paraqitur nga ju i përket setit të 

vjetër të DST-ve dhe jo setit të ri të miratuar me Vendim nr.10 datë 05.10.2022 i cili ishtë 

pjesë e DST-ve. 

- Mungon në SPE dokumentacioni Kontratë noteriale pune (të vlefshme), diplomë, 

librezë pune e kërkuar për drejtuesin teknik inxhinier ndërtimi Z.Nesti Zhaka në pikën 

2.3.4. Përmbushja e kësaj pike përveç deklarimit në formularin përmbledhës është kërkuar 

me gjithë dokumentacionin shoqërues për të garantuar që një kandidat ose ofertues të ketë 

kapacitetet juridike, financiare dhe aftësitë teknike e profesionale për të zbatuar kontratën 

që do të jepet. 
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- Në lidhje me përmbushjen e pikës 2.3.12 analiza teknike për të gjithë zërat e 

preventivit të ofertës nga ky OE paga orare nuk është bërë në përputhje me VKM-në Nr. 

604, datë 14.9.2022 “Për përcaktimin e pagës minimale në shkallë vendi” pika 3 Paga bazë 

minimale orare të jetë 195.4 (njëqind e nëntëdhjetë e pesë pikë katër) lekë. Në nenin 111 

pika 1 të Kodit të Punës përcaktohet;…PAGA MINIMALE - Paga nuk mund të jetë më e 

ulët se paga minimale e caktuar me Vendim të Këshillit të Ministrave. Pra, duke qenë se 

që nga data 01.09.2022 me VKM paga orare minimale duhet të jetë 195.4 lekë/op, 

llogaritjet e bëra në analizat e paraqitura për pagën orare me të ulët se 195.4 lek/op, bien 

në kundërshtim me vendimin e mësipërm. Por gjithashtu përcaktimi që ai ka bërë për pagë 

orare nën minimumin e lejuar nga VKM-ja e mësipërme, është në kontradiktë të plotë me 

formularin e vetdeklarimit Pjesa II: Shkaqet e përjashtimit A: Deklarata për përmbushjen 

e kritereve të përgjithshme të kualifikimit, Ligjin nr.7703,datë 11.05.1993 “Për sigurimet 

shoqërore” i ndryshuar dhe pjesa D: Deklarata “Për zbatimin e dispozitave ligjore në 

marrëdhëniet e punës”. Po kështu mund ti referoheni dhe Vendimit të Komisionit të 

Prokurimit Publik 316/2014 dhe 819/2016 i cili është shprehur lidhur me një rast të tillë. 

 

5. Operatori Ekonomik COMPANY RIVIERA 2008 shpk me NIPT 

K81716011V 

Konkretisht për arsyet e mëposhtme: 

- Në lidhje me përmbushjen e pikës 2.3.12 analiza teknike për të gjithë zërat e 

preventivit të ofertës nga ky OE paga orare nuk është bërë në përputhje me VKM-në Nr. 

604, datë 14.9.2022 “Për përcaktimin e pagës minimale në shkallë vendi” pika 3 Paga bazë 

minimale orare të jetë 195.4 (njëqind e nëntëdhjetë e pesë pikë katër) lekë. Në nenin 111 

pika 1 të Kodit të Punës përcaktohet;…PAGA MINIMALE - Paga nuk mund të jetë më e 

ulët se paga minimale e caktuar me Vendim të Këshillit të Ministrave. Pra, duke qenë se 

që nga data 01.09.2022 me VKM paga orare minimale duhet të jetë 195.4 lekë/op, 

llogaritjet e bëra në analizat e paraqitura për pagën orare me të ulët se 195.4 lek/op, bien 

në kundërshtim me vendimin e mësipërm. Por gjithashtu përcaktimi që ai ka bërë për pagë 

orare nën minimumin e lejuar nga VKM-ja e mësipërme, është në kontradiktë të plotë me 

formularin e vetdeklarimit Pjesa II: Shkaqet e përjashtimit A: Deklarata për përmbushjen 

e kritereve të përgjithshme të kualifikimit, Ligjin nr.7703,datë 11.05.1993 “Për sigurimet 

shoqërore” i ndryshuar dhe pjesa D: Deklarata “Për zbatimin e dispozitave ligjore në 

marrëdhëniet e punës”. Po kështu mund ti referoheni dhe Vendimit të Komisionit të 

Prokurimit Publik 316/2014 dhe 819/2016 i cili është shprehur qartë me një rast të tillë. 

 

6. Operatori Ekonomik DENIS-05 shpk me NIPT K51518029B 

Konkretisht për arsyet e mëposhtme: 

- Mungon në SPE dokumentacioni Kontratë noteriale pune (të vlefshme), diplomë, 

librezë pune e kërkuar për drejtuesin teknik inxhinier ndërtimi Z.Shuaip Harka në pikën 

2.3.4. Përmbushja e kësaj pike përveç deklarimit në formularin përmbledhës është kërkuar 

me gjithë dokumentacionin shoqërues për të garantuar që një kandidat ose ofertues të ketë 

kapacitetet juridike, financiare dhe aftësitë teknike e profesionale për të zbatuar kontratën 

që do të jepet. 

- Në lidhje me përmbushjen e pikës 2.3.12 analiza teknike për të gjithë zërat e 

preventivit të ofertës nga ky OE për zërin nr. 19 në preventiv me nr. analize 2.219 Tub 

kanalizimi pvc Ø 90 mm; zërin nr.20 nr. analize 2.52 Tub kanalizimi pvc Ø 110 mm dhe 

zerin 21 me nr analize 3.AN/pp FV pusete plastike deri 40x40x40, kapak te forte RIC 

1084+1086 ka ndryshuar orët e punës të punëtorisë të cilat nuk janë të njëjta me ato të 
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VKM-së nr.629 datë 15.7.2015 “Për miratimin e manualeve teknike të çmimeve të 

punimeve të ndërtimit dhe të analizave teknike të tyre”. Paga orare nuk është bërë në 

përputhje me VKM-në Nr. 604, datë 14.9.2022 “Për përcaktimin e pagës minimale në 

shkallë vendi” pika 3 Paga bazë minimale orare të jetë 195.4 (njëqind e nëntëdhjetë e pesë 

pikë katër) lekë. Në nenin 111 pika 1 të Kodit të Punës përcaktohet;…PAGA MINIMALE 

- Paga nuk mund të jetë më e ulët se paga minimale e caktuar me Vendim të Këshillit të 

Ministrave. Pra, duke qenë se që nga data 01.09.2022 me VKM paga orare minimale duhet 

të jetë 195.4 lekë/op, llogaritjet e bëra në analizat e paraqitura për pagën orare me të ulët 

se 195.4 lek/op, bien në kundërshtim me vendimin e mësipërm. Por gjithashtu përcaktimi 

që ai ka bërë për pagë orare nën minimumin e lejuar nga VKM-ja e mësipërme, është në 

kontradiktë të plotë me formularin e vetdeklarimit Pjesa II: Shkaqet e përjashtimit A: 

Deklarata për përmbushjen e kritereve të përgjithshme të kualifikimit Ligjin nr.7703, datë 

11.05.1993 “Për sigurimet shoqërore” i ndryshuar dhe pjesa D: Deklarata “Për zbatimin e 

dispozitave ligjore në marrëdhëniet e punës”. Po kështu mund ti referoheni dhe Vendimit 

të Komisionit të Prokurimit Publik 316/2014 dhe 819/2016 i cili është shprehur lidhur me 

një rast të tillë. 

 

7. Operatori Ekonomik DON JURGE shpk me NIPT K33005405Q 

Konkretisht për arsyet e mëposhtme: 

- Ky OE nuk plotëson asnjë prej kërkesave për kualifikim të kritereve të përgjithshme 

dhe të veçanta të përcaktuara në DST, pasi nuk ka paraqitur asnjë dokumentacion për 

plotësimin e tyre dhe as ofertë ekonomike. 

 

8. Operatori Ekonomik EURO-ALB shpk me NIPT K66613407H 

Konkretisht për arsyet e mëposhtme: 

- Në shtojcën 8 të formularit të vetëdeklarimit shkronja C: Deklaratë “Për disponimin 

e mjeteve/pajisje/makinerive të nevojshme për realizimin e punimeve objekt kontrate” në 

tabelën e mjeteve dhe paisjeve në pronësi ose qera ka paqartësi në raport me kërkesat e 

përcaktuara në dokumentat e tenderit në pikën 2.3.10 dhe vetëdeklarimit si më poshtë: Janë 

deklaruar paisjet me qera: -Kamionçinë (copë 3) me targa AA 440 MR; AA 640 YE; 

AB475FE por pa përcaktuar kapacitetin mbajtës të kërkuar deri në 3.5 ton. Për paisjet në 

pronësi si: Kokore – deklaruar me Faturë nr.29 datë 28.09.2015, Faturë nr.2557 datë 

23.02.2018 dhe Faturë nr.7025 datë 21.12.2019 por pa përcaktuar sasinë e kërkuar prej 15 

copë; -Fikëse zjarri të lëvizshme me kapacitet 5-7 litra– Faturë nr.17 datë 20.07.2015 pa 

përcaktuar sasinë. - Komplet i ndihmës së shpejtë – Faturë nr.17 datë 20.07.2015 pa 

përcaktuar sasinë. - Tabela paralajmëruese për sigurinë në objekt -  Faturë nr.17 datë 

20.07.2015 dhe faturë nr.6 datë 01.04.2015 pa përcaktuar sasinë e kërkuar. 

- Në lidhje me përmbushjen e pikës 2.3.12 analiza teknike për të gjithë zërat e 

preventivit të ofertës nga ky OE për zërin 21 në preventiv me nr. analize 3.AN/pp FV 

pusete plastike deri 40x40x40, kapak te forte RIC 1084+1086 ka ndryshuar orët e punës të 

punëtorisë të cilat nuk janë të njëjta me ato të VKM-së nr.629 datë 15.7.2015“Për miratimin 

e manualeve teknike të çmimeve të punimeve të ndërtimit dhe të analizave teknike të tyre”. 

Paga orare nuk është bërë në përputhje me VKM-në Nr. 604, datë 14.9.2022 “Për 

përcaktimin e pagës minimale në shkallë vendi” pika 3 Paga bazë minimale orare të jetë 

195.4 (njëqind e nëntëdhjetë e pesë pikë katër) lekë. Në nenin 111 pika 1 të Kodit të Punës 

përcaktohet;…PAGA MINIMALE - Paga nuk mund të jetë më e ulët se paga minimale e 

caktuar me Vendim të Këshillit të Ministrave. Pra, duke qenë se që nga data 01.09.2022 

me VKM paga orare minimale duhet të jetë 195.4 lekë/op, llogaritjet e bëra në analizat e 
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paraqitura për pagën orare me të ulët se 195.4 lek/op, bien në kundërshtim me vendimin e 

mësipërm. Por gjithashtu përcaktimi që ai ka bërë për pagë orare nën minimumin e lejuar 

nga VKM-ja e mësipërme, është në kontradiktë të plotë me formularin e vetdeklarimit 

Pjesa II: Shkaqet e përjashtimit A: Deklarata për përmbushjen e kritereve të përgjithshme 

të kualifikimit, Ligjin nr.7703, datë 11.05.1993 “Për sigurimet shoqërore” i ndryshuar dhe 

pjesa D: Deklarata “Për zbatimin e dispozitave ligjore në marrëdhëniet e punës”. Po kështu 

mund ti referoheni dhe Vendimit të Komisionit të Prokurimit Publik 316/2014 dhe 

819/2016 i cili është shprehur lidhur me një rast të tillë. 

 

9. Operatori Ekonomik INA shpk me NIPT J61814009W 

Konkretisht për arsyet e mëposhtme: 

- Në lidhje me përmbushjen e pikës 2.3.12 analiza teknike për të gjithë zërat e 

preventivit të ofertës nga ky OE paga orare nuk është bërë në përputhje me VKM-në Nr. 

604, datë 14.9.2022 “Për përcaktimin e pagës minimale në shkallë vendi” pika 3 Paga bazë 

minimale orare të jetë 195.4 (njëqind e nëntëdhjetë e pesë pikë katër) lekë. Në nenin 111 

pika 1 të Kodit të Punës përcaktohet;…PAGA MINIMALE - Paga nuk mund të jetë më e 

ulët se paga minimale e caktuar me Vendim të Këshillit të Ministrave. Pra, duke qenë se 

që nga data 01.09.2022 me VKM paga orare minimale duhet të jetë 195.4 lekë/op, 

llogaritjet e bëra në analizat e paraqitura për pagën orare me të ulët se 195.4 lek/op, bien 

në kundërshtim me vendimin e mësipërm. Por gjithashtu përcaktimi që ai ka bërë për pagë 

orare nën minimumin e lejuar nga VKM-ja e mësipërme, është në kontradiktë të plotë me 

formularin e vetdeklarimit Pjesa II: Shkaqet e përjashtimit A: Deklarata për përmbushjen 

e kritereve të përgjithshme të kualifikimit, Ligjin nr.7703,datë 11.05.1993 “Për sigurimet 

shoqërore” i ndryshuar dhe pjesa D: Deklarata “Për zbatimin e dispozitave ligjore në 

marrëdhëniet e punës”. Po kështu mund ti referoheni dhe Vendimit të Komisionit të 

Prokurimit Publik 316/2014 dhe 819/2016 i cili është shprehur lidhur me një rast të tillë. 

 

10. Operatori Ekonomik KEVIN CONSTRUKSION shpk me NIPT K71401004W 

Konkretisht për arsyet e mëposhtme: 

- Ky OE nuk ka paraqitur asnjë dokument për përmbushjen e pikës 2.3.12 të kritereve 

të veçanta të DST-ve. 

 

11. Operatori Ekonomik LEON KONSTRUKSION shpk me NIPT K71820009I 

Konkretisht për arsyet e mëposhtme: 

- Sipas listëpagesave të ngarkuara në SPE stafi teknik i kualifikuar i deklaruar në 

formularin përmbledhës të vetëdeklarimit për përmbushjen e pikës 2.3.6 dhe 2.3.7 figuron 

i siguruar në muajin tetor vetëm 2 ditë në vlerën 3240 lekë pra jo sipas pagës minimale të 

miratuar me VKM nr. 604 datë 14.9.2022 “Për përcaktimin e pagës minimale në shkallë 

vendi” pika 3 dhe Udhëzimit Nr.23 datë 9.12.2014 “Për mbledhjen e kontributeve të 

detyrueshme të sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore” i ndryshuar. 

- Në lidhje me përmbushjen e pikës 2.3.12 analiza teknike për të gjithë zërat e 

preventivit të ofertës nga ky OE për zërin nr. 6 në preventiv me nr. analize 2.261 Shtrese 

rere per nivelimin e pllakave te trotuarit ka ndryshuar orët e punës të punëtorisë të cilat nuk 

janë të njëjta me ato të VKM-së nr.629 datë 15.7.2015  “Për miratimin e manualeve teknike 

të çmimeve të punimeve të ndërtimit dhe të analizave teknike të tyre”. Paga orare nuk është 

bërë në përputhje me VKM-në Nr. 604, datë 14.9.2022 “Për përcaktimin e pagës minimale 

në shkallë vendi” pika 3 Paga bazë minimale orare të jetë 195.4 (njëqind e nëntëdhjetë e 

pesë pikë katër) lekë. Në nenin 111 pika 1 të Kodit të Punës përcaktohet;…PAGA 
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MINIMALE - Paga nuk mund të jetë më e ulët se paga minimale e caktuar me Vendim të 

Këshillit të Ministrave. Pra, duke qenë se që nga data 01.09.2022 me VKM paga orare 

minimale duhet të jetë 195.4 lekë/op, llogaritjet e bëra në analizat e paraqitura për pagën 

orare me të ulët se 195.4 lek/op, bien në kundërshtim me vendimin e mësipërm. Por 

gjithashtu përcaktimi që ai ka bërë për pagë orare nën minimumin e lejuar nga VKM-ja e 

mësipërme, është në kontradiktë të plotë me formularin e vetdeklarimit Pjesa II: Shkaqet e 

përjashtimit A: Deklarata për përmbushjen e kritereve të përgjithshme të kualifikimit, 

Ligjin nr.7703,datë 11.05.1993 “Për sigurimet shoqërore” i ndryshuar dhe pjesa D: 

Deklarata “Për zbatimin e dispozitave ligjore në marrëdhëniet e punës”. Po kështu mund ti 

referoheni dhe Vendimit të Komisionit të Prokurimit Publik 316/2014 dhe 819/2016 i cili 

është shprehur lidhur me një rast të tillë. 

 

12. Operatori Ekonomik MELA. shpk me NIPT K62320011G 

Konkretisht për arsyet e mëposhtme: 

- Mungon në SPE dokumentacioni Kontratë noteriale pune (të vlefshme), diplomë, 

librezë pune e kërkuar për drejtuesin teknik inxhinier ndërtimi Z.Elton Manka në pikën 

2.3.4. Përmbushja e kësaj pike përveç deklarimit në formularin përmbledhës është kërkuar 

me gjithë dokumentacionin shoqërues për të garantuar që një kandidat ose ofertues të ketë 

kapacitetet juridike, financiare dhe aftësitë teknike e profesionale për të zbatuar kontratën 

që do të jepet. 

- Për përmbushjen e pikes 2.3.6 ka deklaruar në formular përmbledhës vetëdeklarimi 

vetëm nr. e kërkuar dhe kualifikim pa emrat përkatës për secilin punëtor. 

- Nuk ka paraqitur asnjë dokumentacion në SPE pë përmbushjen e pikës 2.3.9 të 

kritereve të veçanta për kualifikim. 

- Nuk ka paraqitur asnjë dokument për përmbushjen e pikës 2.3.12 të kritereve të 

veçanta për kualifikim. 

 

13. Bashkimi i Operatorëve Ekonomik ROSI shpk me NIPT J69102223E TEA-D 

shpk me NIPT K32522629L dhe 6D - PLAN shpk me NIPT L62717405H 

Konkretisht për arsyet e mëposhtme: 

- Sigurimi i ofertës është prerë për 150 ditë jo për 180 ditë siç është kërkuar në pikën 

3.2 të DST-ve  “Periudha e vlefshmërisë së ofertës”.  

- Formulari përmbledhës i Vetëdeklarimit shtojca 8 i paraqitur nga “TEA-D” shpk 

dhe “6D - PLAN” shpk pjesë e BOE i përket setit të vjetër të DST-ve dhe jo setit të ri të 

miratuar me Vendim nr.10 datë 05.10.2022 i cili ishtë pjesë e DST-ve. 

- Në lidhje me pikën 2.3.9 OE 6D-PLAN shpk pjesë e BOE liçensën III.2.B që 

disponon me anë të një deklaratë angazhimi e ka vënë në funksion të realizimit të kontratës 

me OE “AIDA CONSTRUCTION” shpk me NIPT M03116403L që merr pjesë vet në këtë 

procedurë. 

- Në shtojcën 8 të formularit të vetëdeklarimit të të tre OE pjesë e bashkimit shkronja 

C: Deklaratë “Për disponimin e mjeteve/pajisje/makinerive të nevojshme për realizimin e 

punimeve objekt kontrate”në tabelen e mjeteve dhe paisjeve në pronësi ose qera ka 

paqartësi në raport me kërkesat e përcaktuara në dokumentat e tenderit në pikën 2.3.10 dhe 

vetëdeklarimit si më poshtë: Janë deklaruar pajisjet: -Kamionçinë me targa SR6644B; 

PR1928B; por pa përcaktuar kapacitetin mbajtës të kërkuar deri në 3.5 ton. Kokore; Fikëse 

zjarri të lëvizshme me kapacitet 5-7 litra; Komplet i ndihmës së shpejtë; Tabela 

paralajmëruese për sigurinë në objekt pa përcaktuar sasinë e kërkuar në DST. 
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- Në lidhje me përmbushjen e pikës 2.3.12 analiza teknike për të gjithë zërat e 

preventivit të ofertës nga ky OE paga orare nuk është bërë në përputhje me VKM-në Nr. 

604, datë 14.9.2022 “Për përcaktimin e pagës minimale në shkallë vendi” pika 3 Paga bazë 

minimale orare të jetë 195.4 (njëqind e nëntëdhjetë e pesë pikë katër) lekë. Në nenin 111 

pika 1 të Kodit të Punës përcaktohet;…PAGA MINIMALE - Paga nuk mund të jetë më e 

ulët se paga minimale e caktuar me Vendim të Këshillit të Ministrave. Pra, duke qenë se 

që nga data 01.09.2022 me VKM paga orare minimale duhet të jetë 195.4 lekë/op, 

llogaritjet e bëra në analizat e paraqitura për pagën orare me të ulët se 195.4 lek/op, bien 

në kundërshtim me vendimin e mësipërm. Por gjithashtu përcaktimi që ai ka bërë për pagë 

orare nën minimumin e lejuar nga VKM-ja e mësipërme, është në kontradiktë të plotë me 

formularin e vetdeklarimit Pjesa II: Shkaqet e përjashtimit A: Deklarata për përmbushjen 

e kritereve të përgjithshme të kualifikimit, Ligjin nr.7703,datë 11.05.1993 “Për sigurimet 

shoqërore” i ndryshuar dhe pjesa D: Deklarata “Për zbatimin e dispozitave ligjore në 

marrëdhëniet e punës”. Po kështu mund ti referoheni dhe Vendimit të Komisionit të 

Prokurimit Publik 316/2014 dhe 819/2016 i cili është shprehur qartë lidhur me një rast të 

tillë. 

 

14. Operatori Ekonomik SARK shpk me NIPT K52531415H 

Konkretisht për arsyet e mëposhtme: 

- Sigurimi i ofertës është prerë për 150 ditë jo për 180 ditë siç është kërkuar në pikën 

3.2 të DST-ve  “Periudha e vlefshmërisë së ofertës”.  

- Formulari përmbledhës i Vetëdeklarimit shtojca 8 i përket setit të vjetër të DST-ve 

dhe jo setit të ri të miratuar me Vendim nr.10 datë 05.10.2022 i cili ishtë pjesë e DST-ve. 

- Ka paraqitur punë të ngjashme për përmbushjen e pikës 2.3.1/b por vlera e tyre 

është më e vogël sa dyfishi i vlerës limit të kontratës që prokurohet. 

- Mungon në SPE dokumentacioni Kontratë noteriale pune (të vlefshme), diplomë, 

librezë pune e kërkuar për drejtuesin teknik inxhinier ndërtimi Z.Eqerem Sulejmani në 

pikën 2.3.4. Përmbushja e kësaj pike përveç deklarimit në formularin përmbledhës është 

kërkuar me gjithë dokumentacionin shoqërues për të garantuar që një kandidat ose ofertues 

të ketë kapacitetet juridike, financiare dhe aftësitë teknike e profesionale për të zbatuar 

kontratën që do të jepet. Po kështu nga listëpagesat e paraqitura në SPE drejtuesi teknik 

figuron i siguruar për 3 muajt e fundit vetëm 15 ditë. 

- Në lidhje me përmbushjen e pikës 2.3.5 stafi mbështetës inxhinierik konkretisht 

Ing.Hidroteknik Z. Nikollaq Kurila figuron i siguruar 3 muajt e fundit në listëpagesat e 

paraqitura në SPE vetëm 2 ditë jo sipas pagës minimale të miratuar me VKM nr. 604 datë 

14.9.2022 “Për përcaktimin e pagës minimale në shkallë vendi” pika 3 dhe Udhëzimit 

Nr.23 datë 9.12.2014 “Për mbledhjen e kontributeve të detyrueshme të sigurimeve 

shoqërore dhe shëndetësore” I ndryshuar. 

- Në lidhje me përmbushjen e pikës 2.3.6 stafi teknik i kualifikuar figuron i siguruar  

në muajin e fundit të kërkuar në listëpagesat e paraqitura në SPE vetëm 1-2 ditë jo sipas 

pagës minimale të miratuar me VKM nr. 604 datë 14.9.2022 “Për përcaktimin e pagës 

minimale në shkallë vendi” pika 3 dhe Udhëzimit Nr.23 datë 9.12.2014 “Për mbledhjen e 

kontributeve të detyrueshme të sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore” I ndryshuar. 

-  Nuk ka paraqitur asnjë dokumentacion në SPE pë përmbushjen e pikës 2.3.9 të 

kritereve të veçanta për kualifikim. 

- Në shtojcën 8 të formularit të vetëdeklarimit të të tre OE pjesë e bashkimit shkronja 

C: Deklaratë “Për disponimin e mjeteve/pajisje/makinerive të nevojshme për realizimin e 

punimeve objekt kontrate”në tabelen e mjeteve dhe paisjeve në pronësi ose qera ka 
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paqartësi në raport me kërkesat e përcaktuara në dokumentat e tenderit në pikën 2.3.10 dhe 

vetedeklarimit si më poshtë: Janë deklaruar pajisjet: Kokore; Fikëse zjarri të lëvizshme me 

kapacitet 5-7 litra; Komplet i ndihmës së shpejtë; Tabela paralajmëruese për sigurinë në 

objekt pa përcaktuar sasinë e kërkuar në DST. 

- Në lidhje me përmbushjen e pikës 2.3.12 analiza teknike për të gjithë zërat e 

preventivit të ofertës nga OE kishte mospërputhje për zërat e preventivit midis cmimit të 

zërave të preventivit dhe analizave teknike, për zërat: nr.1, analizë 3.87/a Gërmim dheu me 

eskavator me goma 0.25 m3, në kanale gjerësi deri 2 m, tokë zak, kategoria III, me shk në 

tokë; zëri nr.3, analizë 3.378 Ndërtim drenazhi, mbushje me zhavor prodhuar mak; zëri 

nr.8, analizë 3.617/1 F V bordura betoni 15x30 cm; zëri nr. 9, analizë 3.619/a Bordura 

betoni 6x20 cm për gropat e pemeve; zëri nr.11, analizë 3.212/d Shtresë stabilizant t=20 

cm; zëri nr.12, analizë An/3.224 Shtresë asfaltobetoni me granil gur kave, 3 cm, me krah; 

zëri nr. 13, analizë An/3.229 Shtresë binderi me zall lavatrice, 5 cm, me krah; zëri nr. 15, 

analizë an–23 Pusetë b/a shiu 40x60, h=100 cm, me kapak gize; zëri nr.24, analizë An F V 

kuadër komandimi komplet me santeri+fotoelement. Gjithashtu për zërin nr. 2 në preventiv 

me nr. analize An.164/1a Mbushje me material të gërmuar në trupin e rrugës, përhapur e 

ngjeshur me makineri; zërin nr.5 analize 2.262 Shtresë betoni C6/10 për kuneta betoni; 

zërin 6 analizë 2.261 Shtresë rëre për nivelimin e pllakave të trotuarit; zërin 9 analizë 

3.619/a Bordura betoni 6x20 cm për gropat e pemëve; zëri nr.11, analizë 3.212/d Shtresë 

stabilizant t=20 cm; zëri nr.12, analizë An/3.224 Shtresë asfaltobetoni me granil gur kave, 

3 cm, me krah; zëri nr. 15, analizë an–23 Pusetë b/a shiu 40x60, h=100 cm, me kapak gize; 

zëri nr. 18 analizë 2.262 Shtrese betoni C6/10  ka ndryshuar orët e punës të punëtorisë të 

cilat nuk janë të njëjta me ato të VKM-së nr.629 datë 15.7.2015 “Për miratimin e 

manualeve teknike të çmimeve të punimeve të ndërtimit dhe të analizave teknike të tyre”. 

Paga orare nuk është bërë në përputhje me VKM-në Nr. 604, datë 14.9.2022 “Për 

përcaktimin e pagës minimale në shkallë vendi” pika 3 Paga bazë minimale orare të jetë 

195.4 (njëqind e nëntëdhjetë e pesë pikë katër) lekë. Në nenin 111 pika 1 të Kodit të Punës 

përcaktohet;…PAGA MINIMALE - Paga nuk mund të jetë më e ulët se paga minimale e 

caktuar me Vendim të Këshillit të Ministrave. Pra, duke qenë se që nga data 01.09.2022 

me VKM paga orare minimale duhet të jetë 195.4 lekë/op, llogaritjet e bëra në analizat e 

paraqitura për pagën orare me të ulët se 195.4 lek/op, bien në kundërshtim me vendimin e 

mësipërm. Por gjithashtu përcaktimi që ai ka bërë për pagë orare nën minimumin e lejuar 

nga VKM-ja e mësipërme, është në kontradiktë të plotë me formularin e vetdeklarimit 

Pjesa II: Shkaqet e përjashtimit A: Deklarata për përmbushjen e kritereve të përgjithshme 

të kualifikimit, Ligjin nr.7703,datë 11.05.1993 “Për sigurimet shoqërore” i ndryshuar dhe 

pjesa D: Deklarata “Për zbatimin e dispozitave ligjore në marrëdhëniet e punës”. Po kështu 

mund ti referoheni dhe Vendimit të Komisionit të Prokurimit Publik 316/2014 dhe 

819/2016 i cili është shprehur qartë lidhur me një rast të tillë. 

 

15. Operatori Ekonomik ZEQILLARI shpk me NIPT L61912024O 

Konkretisht për arsyet e mëposhtme: 

-         Nuk ka paraqitur në SPE formularin përmbledhës të vetëdeklarimit sipas shtojcës 8, 

-         Nuk ka paraqitur në SPE Sigurimin e ofertës sipas shtojcës 3. 

-      Nuk ka paraqitur në SPE asnjë dokumentacion për përmbushjen e  pikës 2.3.1 të 

kritereve të veçanta për kualifikim. 

-       Nuk ka paraqitur në SPE asnjë dokumentacion për përmbushjen e  pikës 2.3.4 të 

kritereve të veçanta për kualifikim. 
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-       Nuk ka paraqitur asnjë dokumentacion në SPE pë përmbushjen e pikës 2.3.9 të 

kritereve të veçanta për kualifikim. 

- Nuk ka paraqitur asnjë dokument për përmbushjen e pikës 2.3.11 dhe 2.3.12 të 

kritereve të veçanta për kualifikim. 

 

 

*  *  * 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë Operatorin Ekonomik HITO 94 shpk 

me NIPT J69102206O me adresë Gjirokastër Petran Qilarisht, Rruga Nacionale Përmet -Tre Urat 

km.3, objekt privat në anë të rrugës me nr. pasurie 256/26 në zonen kadastrale 3115 se oferta e 

paraqitur me vlerë totale prej 31 719 823 (tridhjetë e një milion e shtatëqind e nëntëmbëdhjetë mijë 

e tetëqind e njëzetë e tre) lekë pa TVSH është identifikuar si oferta e suksesshme. 

 

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Autoritetit Kontraktor Bashkia Përmet me adresë 

Sheshi “Abdyl Frashëri” kati i IV sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, 

brenda 5 (pesë) ditëve nga dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi.  

 

Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose nuk dorëzon sigurimin e kontratës brenda afatit 

përfundimtar tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do të konfiskohet sigurimi i ofertës suaj. 

 

 

Ankesa pas Njoftimit të  Fituesit (Paraprak) 

 

PO    JO        X 

 

Nëse Po (vendimi përfundimtar për trajtimin e ankesës/ave nr. datë):  

 

Ankesa pas Njoftimit të Anullimit të procedurës: 

  

PO    JO    X 

 

Nëse Po (vendimi përfundimtar për trajtimin e ankesës/ave nr. datë)___________________ 

 

 

 

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR 

Alma HOXHA 
 

 

  

 


