KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
VENDIM
K.P.P. 57/2016
Komisioni i Prokurimit Publik, i përbërë nga:
Gentian Këri
Kryetar
Spiro Kuro
Zv/Kryetar
Juliana Hoxha
Anëtar
Leonard Gremshi
Anëtar
Hektor Balluku
Anëtar
Në mbledhjen e datës 09/02/2016 shqyrtoi ankesën me:
Objekt:

Shfuqizimin e vendimit KVO-së për kualifikimin e ofertës së
operatorit ekonomik “Jody Kompany” sh.p.k. në procedurën e
prokurimit “Procedurë e Hapur” me Nr. REF-12667-10-25-2015
me objekt “Mirembajtje Rutine e Dimerore me Performance
rruga Jorgucat – Ura e Gajdarit + rruga Ura e Kranese –
Konispol 62 km” me fond limit 41,567,469 lekë pa TVSH,
procedurë e zhvilluar në datën 18.11.2015 nga autoriteti kontraktor
Drejtoria e Rajonit Jugor, Gjirokastër.

Ankimues:

BO “Gjikuria” sh.p.k. & “Arti”sh.p.k.
Adresa: Rr “Brigada VIII”, P.TeknoProjekt, Hyrja 1, Kati 10
Tiranë

Autoriteti Kontraktor:

Drejtoria e Rajonit Jugor, Gjirokastër
Adresa: Ish Zona Industriale
Gjirokastër

Baza Ligjore:

Ligji nr. 9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i
ndryshuar, neni 19/1 e vijues, Vendimi i Këshillit të Ministrave nr.
914, datë 29.12.2014 “Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit
Publik”, i ndryshuar Vendimi i Këshillit të Ministrave nr. 184, datë
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17.03.2010, “Për miratimin e rregullores “Për organizimin dhe
funksionimin e Komisionit të Prokurimit Publik”,i ndryshuar;
Komisioni i Prokurimit Publik, pasi dëgjoi relatorët e çështjes, shqyrtoi parashtrimet me
shkrim të ankuesve, dokumentacionin e paraqitur nga autoriteti, pretendimet e ankuesve, dhe
pasi diskutoi çështjen në tërësi,
V Ë R E N:
I
Vlerësimi paraprak
I.1. Pas shqyrtimit paraprak të ankesës të mbështetur në dokumentacionin e dërguar nga
bashkimi i operatorëve ekonomikë ankimues, Komisioni i Prokurimit Publik konstatoi se këta të
fundit kanë prima facie interes në këtë procedurë prokurimi dhe për këtë arsye legjitimohet për
të paraqitur ankesë në lidhje me të, bazuar në pikën 1 të nenit 63 të ligjit. nr. 9643, datë
20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar.
I.2. Bashkimi i operatorëve ekonomik kanë paraqitur fillimisht ankesë pranë autoritetit
kontraktor, i cili e ka refuzuar atë, dhe më pas ka paraqitur ankesë, me të njëjtin objekt, pranë
Komisionit të Prokurimit Publik, si organi më i lartë në fushën e prokurimeve, që shqyrton
ankesat për procedurat e prokurimit, në përputhje me kërkesat e percaktuara në ligjin nr. 9643,
datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”;
I.3. Kanë respektuar afatet ligjore të paraqitjes së ankesës pranë autoritetit kontraktor dhe
Komisionit të Prokurimit Publik.
Në këto kushte Komisioni i Prokurimit Publik mori në shqyrtim në themel objektin e ankesës së
operatorit ekonomik ankimues.

II
Rrethanat e çështjes
II.1. Në datën 26.10.2015 është publikuar në Sistemin e Prokurimeve Elektronike, procedura e
prokurimit “Procedurë e Hapur” me Nr. REF-12667-10-25-2015 me objekt “Mirembajtje
Rutine e Dimerore me Performance rruga Jorgucat – Ura e Gajdarit + rruga Ura e Kranese –
Konispol 62 km” me fond limit 41,567,469 lekë pa TVSH, procedurë e zhvilluar në datën
18.11.2015 nga autoriteti kontraktor Drejtoria e Rajonit Jugor, Gjirokastër.
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II.2 . Në datën 18.11.2015 autoriteti kontraktor zhvilloi procedurën e prokurimit, objekt ankimi.
II.3. Në datën 27.12.2015 autoriteti kontraktor ka njoftuar operatorët ekonomikë pjesëmarës, me
anë të sistemit të prokurimeve elektronike (S.P.E.), mbi rezultatet e vlerësimit të Komisionit të
Vlerësimit të Ofertave ku rezulton si më poshtë vijon:
1.
2.
3.
4.

“Jody Company” sh.p.k.
“Caushi/M” sh.p.k.
BO “Gjikuria” sh.p.k. & “Arti”sh.p.k.
“Eral Construksion” sh.p.k.

30,340,800 lekë
39,999,999 Lekë
40,720,800 lekë
245,340,000 Lekë

kualifikuar;
skualifikuar;
kualifikuar;
skualifikuar;

II.4. Në datën 30.12.2015 bashkimi i operatorëve ekonomik ankimues BO “Gjikuria” sh.p.k. &
“Arti”sh.p.k. kanë paraqitur fillimisht ankesë pranë autoritetit kontraktor duke kundërshtuar
vendimin e KVO-së për kualifikimin e ofertës së operatorit ekonomik “Jody Company” sh.p.k.
II.4.1. Në ankesën drejtuar autoritetit kontraktor, pala ankimuese kundërshton vendimin e KVOsë me argumentat se: “[...]”Jody Kompany” sh.p.k. nuk disponon të gjitha mjetet e kërkuara në
kriteret e veçanta të kualifikimit kapaciteti teknik pika 5. Mjete pa të cilër nuk mund të bëhet
realizimi i këtij shërbimi. [...]”.
II.5. Në datën 05.01.2016 autoriteti kontraktor me anë të shkresës nr.20 prot datë 05.01.2016 i
kthen përgjigje palës ankimuese duke mos pranuar ankesën.
II.5.1. Në kthim përgjigje autoriteti kontraktor argumenton në mënyrë të përmbledhur si më
poshtë vijon: “[...]Në lidhje me pretendimin se “Operatori ekonomik “Jody Kompany” sh.p.k.
nuk plotëson kriterin disponimit të mjeteve të kërkuara në kriteret e veçanta të kualifikimit, pika
5 sqarojmë se nga kontrolli i dokumentacionit teknik rezultoi se operatori ekonomik “Jody
Company” sh.p.k. ka paraqitur dokumentacion të rregullt teknik dhe plotëson të gjitha kriteret e
vendosura nga Autoriteti Kontraktor në pikën 5. Edhe nga verifikimi në vend u konstatua se
operatori ekonomik “Jody Kompany” sh.p.k. disponon të gjitha mjetet dhe makineritë e kërkuara
në kriteret e veçanta të kualifikimit për realizimin e kontratës. Theksojmë se të gjitha mjetet dhe
makineritë e kërkuara për realizimin e kontratës janë në pronësi të operatorit ekonomik “Jody
Kompany” sh.p.k. dhe me dokumente të rregullta. [...]”
II.6. Në datën 15.01.2016 bashkimi i operatorëve ekonomik ankimues ka paraqitur ankesë pranë
Komisionit të Prokurimit Publik me të njëjtën objekt me ankesën e paraqitur pranë autoritetit
kontraktor.
II.6.1. Në ankesën drejtuar pranë Komisionit të Prokurimit Publik, bashkimi i operatorëve
ekonomikë ankimues “Gjikuria” sh.p.k. & “Arti” sh.p.k. kanë ngritur pretendime shtesë për
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skualifikimin e ofertës së operatorit ekonomik “Jody Kompany” sh.p.k. si më poshtë vijon: “ [...]
Theksojmë që operatori ekonomik “Jody Kompany” sh.p.k. në tre procedurat e shpallura fitues (
Mirëmbajtje Rutinë e dimërore me Performancë rruga Jorgucat-Ura e Gajdarit+rruga Ura e
Kranës-Konispol 62 km; “Mirëmbajtje rutinë me performancë aksi rrugor Palasë-Sarandë 69
km” dhe “Mirëmbajtje rutinë me perfomancë rruga Sarandë-Butrint+rruga Pllake-Cukë+ rruga
Xarrë-Pllakë 39.4 km” nuk mund të kryejë shërbimin e kërkuar pasi ka paraqitur të njëjtat mjete
në të treja procedurat e shpallur fitues. [...]”
II.7. Në datën 26.01.2016 autoriteti kontraktor ka dorëzuar informacionin e kërkuar pranë
Komisionit të Prokurimit Publik për procedurën e prokurimit objekt ankimi.
III
Komisioni i Prokurimit Publik
pas shqyrtimit të ankesës, dokumentacionit bashkëngjitur, dokumentave të dërguara nga
autoriteti kontraktor,
Arsyeton
III.1. Lidhur me pretendimin e bashkimit të operatorëve ekonomikë ankimues “Gjikuria” sh.p.k.
& “Arti” sh.p.k. mbi skualifikimin e ofertës së operatorit ekonomik “Jody Company” sh.p.k. me
argumentin se “[...]“Jody Kompany” sh.p.k. nuk disponon të gjitha mjetet e kërkuara në kriteret
e veçanta të kualifikimit kapaciteti teknik pika 5 [...]”. Komisioni i Prokurimit Publik vëren se :
III.1.1. Në Shtojcën 7 “Kriteret e Veçanta të Kualifikimit”, “Kapaciteti teknik” të procedurës së
prokurimit objekt ankimi është kërkuar: “[....]Disponimi ose mundësia e sigurt e disponimit në
paisjet/kapacitetet e mëposhtme teknike, që nevojiten për ekzekutimin e kontratës:
1. Eskavator me goma.................. .................................
copë 1
2. Eskavator fadromë......................................................
copë 1
2. Mjet transportues veteshkarkues (kamion)……...……….. copë 2
3. Rul vibrues………………….......................................
copë 1
4. Asfaltoshtruese ..........................................................
copë 1
5. Grejder ......................................................................
copë 1
6. Nje mjet kamiocinë .....................................................
copë 1
7. Autobitumatrice ose pajisje për spërkatje bitumi …....... copë 1
8. Mjet borepastrues.......................................................... copë 1
9. Fabrikë asfaltobetoni në pronesi ose me qira ose kontratë furnizimi nga një fabrikë
asfaltobetoni. Fabrika duhet të jetë e montuar në gjendje pune dhe e instaluar në një
vendndodhje jo më larg se 60 km nga objekti (mjafton nga një pikë e rrugëve që
mirëmbahen nga Kontrata). Fabrika e asfaltobetonit duhet të jetë e pajisur me QKL, leje
mjedisore. Ofertuesi duhet të deklarojë vendndodhjen e saktë të fabrikës se asfaltobetonit
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(nuk pranohet deklaratë lëvizje impianti), të paraqesë planin e vendosjes të fabrikës së
asfaltobetonit dhe të paraqesë fotografi të fabrikës së asfaltobetonit nëe vendndodhjen e
deklaruar.
III.1.2. Për plotësimin e kriterit të mësipërm, operatori ekonomik “Jody Company” sh.pk. në
drejtim të kapacitetit teknik, mjeti tip borëpastuese ka dorëzuar në Sistemin e Prokurimeve
Elektronike ( S.P.E.) dokumentacionin e mëposhtëm:
i. Shtojcën 9 “Deklaratë mbi disponueshmërinë e Mjeteve”;
ii. Mjeti tip borëpastruese me targë AA 957 LI shoqëruar me leje qarkullimi, çerftifikatë e
pronësisë së mjetit rrugor, policë për sigurimin e detyrueshëm të mbajtësve të mjeteve
motorrike për përgjegjësinë ndaj palëve të treta, Certifikatë e kryerjes së operacionit
teknik;fotografi;
III.1.3. Nga shqyrtimi i dokumentacionit të operatorit ekonomik “Jody-Kompany” sh.p.k. të
hedhur në sistemin e prokurimeve elektronike për këtë procedurë prokurimi, në lidhje me
plotësimin e kriterit për mjetin borëpastrues, rezulton se është paraqitur dokumentacioni: leje
qarkullimi, çertificatë e kontrollit teknik, çertifikatë e kryerjes së kontrollit teknik nga tahograf,
çerftifikatë e pronësisë së mjetit rrugor, policë për sigurimin e detyrueshëm të mbajtësve të
mjeteve motorrike për përgjegjësinë ndaj palëve të treta, fotografi. Referuar kërkesës së
autoritetit kontraktor në dokumentat e tenderit rezulton se nuk është paraqitur dokumenti leje e
transportit nga Komuna ose Bashkia.
III.1.4. Në nenin 46, pika 1 të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i
ndryshuar, parashikohet: “Operatorët ekonomikë, për të marrë pjesë në procedurat e prokurimit,
duhet të kualifikohen, pasi të kenë përmbushur të gjitha kriteret që autoriteti kontraktor i
vlerëson të nevojshme, për sa kohë që ato janë në përpjestim me natyrën dhe përmasat e
kontratës që do të prokurohen dhe jodiskriminuese”.
III.1.5. Në nenin 53, pika 3 të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i
ndryshuar, parashikohet: “Autoriteti kontraktor, në zbatim të pikës 4 të këtij neni, vlerëson një
ofertë të vlefshme, vetëm nëse ajo është në përputhje me të gjitha kërkesat dhe specifikimet e
përcaktuara në njoftimin e kontratës dhe në dokumentat e tenderit...”.
III.1.6. Kriteret kualifikuese të përcaktuara nga autoriteti kontraktor janë të detyrueshme për t’u
përmbushur nga të gjithë ofertuesit ekonomikë pjesëmarrës në një procedurë prokurimi.
Operatorët ekonomikë pjesëmarrës duhet të vërtetojnë se zotërojnë reputacionin, besueshmërinë,
makineritë, pajisjet, përvojën e duhur dhe kapacitetet e duhura ekonomike e financiare, për të
zbatuar kontratën objekt prokurimi.
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Për sa më sipër, dokumentacioni i paraqitur nga operatori ekonomik “Jody-Kompany” sh.p.k.
në këtë procedurë prokurimi, nuk plotëson kërkesat e autoritetit kontraktor dhe nuk mund të
konsiderohet i vlefshëm.
Sa më sipër pretendimi i palës ankimuese qëndron.
III.2. Lidhur me pretendimet e bashkimit të operatorëve ekonomikë ankimues “Gjikuria” sh.p.k.
& “Arti” sh.p.k. për skualifikimin e operatorit ekonomik “Jody” sh.p.k. në procedurën e
prokurimit objekt ankimi me pretendimin se [...] Theksojmë që operatori ekonomik “Jody
Kompany” sh.p.k. në tre procedurat e shpallura fitues ( Mirëmbajtje Rutinë e dimërore me
Performancë rruga Jorgucat-Ura e Gajdarit+rruga Ura e Kranës-Konispol 62 km;
“Mirëmbajtje rutinë me performancë aksi rrugor Palasë-Sarandë 69 km” dhe “Mirëmbajtje
rutinë me perfomancë rruga Sarandë-Butrint+rruga Pllake-Cukë+ rruga Xarrë-Pllakë 39.4 km”
nuk mund të kryejë shërbimin e kërkuar pasi ka paraqitur të njëjtat mjete në të treja procedurat e
shpallur fitues. [...]” Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se për sa kohë që pretendimi i
mësipërm qëndron dhe oferta e operatorit ekonomik “Jody Kompany” sh.p.k. nuk përmbush
kriteret e veçanta të kualifikimit dhe gjendja e tij faktike juridike pas arsyetimit të K.P.P. mbetet
e skualifikuar, shqyrtimi në themel i pretendimeve të tjera të palës ankimuese nuk ndryshojnë
gjendjen juridike të operatori ekonomik “Jody Kompany” sh.p.k. e për rrjedhojë nuk do të
merren në shqyrtim në respekt të parimit të ekonomisë në shqyrtimin administrativ.
Në mbështetje të nenit 19/1 dhe vijues, të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin
Publik”, të ndryshuar, nenit 28 të VKM-së nr. 184, datë 17.03.2010 “Për miratimin e rregullores
“Për organizimin dhe funksionimin e Komisionit të Prokurimit Publik”, të ndryshuar, Komisioni
i Prokurimit Publik, njëzëri
Vendos
1.

Të pranojë ankesën e bashkimit të operatorëve ekonomik “Gjikuria” sh.p.k. & “Arti”
sh.p.k. për procedurën e prokurimit “Procedurë e Hapur” me Nr. REF-12667-10-252015 me objekt “Mirembajtje Rutine e Dimerore me Performance rruga Jorgucat –
Ura e Gajdarit + rruga Ura e Kranese – Konispol 62 km” me fond limit 41,567,469
lekë pa TVSH, procedurë e zhvilluar në datën 18.11.2015 nga autoriteti kontraktor
Drejtoria e Rajonit Jugor, Gjirokastër.

2.

Të anulojë vendimin e KVO-së mbi kualifikimin e operatorit ekonomik “Jody
Kompany” sh.p.k. dhe të korrigjojë shkeljet, duke e skualifikuar këtë operator
ekonomik.

3.

Autoriteti kontraktor brenda 10 ditëve të vërë në dijeni Komisionin e Prokurimit Publik
për zbatimin e vendimit, duke dokumentuar veprimet e kryera.
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4.

Ngarkohet zyra e financës që të bëjë kthimin e tarifës financiare të paguar nga bashkimi
operatorëve ekonomik “Gjikuria” sh.p.k. & “Arti” sh.p.k

5.

Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Nr. 50 Protokolli; Datë 15.01.2016;

KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK

Zv/Kryetar
Spiro Kuro

Anëtar
Juliana Hoxha

Anëtar
Leonard Gremshi

Anëtar
Hektor Balluku

Kryetar
Gentian Këri
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Mendim Paralel
Unë, anëtare e Komisionit të Prokurimit Publik (në vijim KPP), Juliana Hoxha jam dakord me
arsyetimin e vendimit si edhe shfaq mendim paralel për sa i përket ankesës me objekt:
Shfuqizimin e vendimit KVO-së për kualifikimin e ofertës së operatorit ekonomik “Jody
Kompany” sh.p.k. në procedurën e prokurimit “Procedurë e Hapur” me Nr. REF-12667-10-252015 me objekt “Mirembajtje Rutine e Dimerore me Performance rruga Jorgucat – Ura e
Gajdarit + rruga Ura e Kranese – Konispol 62 km” me fond limit 41,567,469 lekë pa TVSH,
procedurë e zhvilluar në datën 18.11.2015 nga autoriteti kontraktor Drejtoria e Rajonit Jugor,
Gjirokastër.
Pas shqyrtimit të ankesës, dokumentacionit bashkëngjitur, dokumentave të dërguara nga
autoriteti kontraktor,
I. Në lidhje me arsyetimin e vendimit, referuar pargrafit III.1- e vijues, shfaq të njëjtin mendim
me anëtarët e Komisionit të Prokurimit Publik, mbi mungesën fizike ( mos dorëzimin) e lejes së
lëshuar nga Bashkia/Komuna, për mjetin tip borëpastruese të dorëzuar në S.P.E. nga operatori
ekonomik “Jody Kompany” sh.p.k. për plotësimin e Kritereve të Veçanta të Kualifikimit.
I.1. Gjithashtu, bazuar në nenin 64 pika 3 të ligjit nr.9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin
Publik”, i ndryshuar, parashikohet se “…. Përpara lidhjes së kontratës, Komisioni i Prokurimit
Publik, kur gjykon se një vendim apo veprim i autoritetit kontraktor ka shkelur ndonjë nga
dispozitat e këtij ligji,
ka të drejtë:
a) të nxjerrë një interpretim për rregullat ose parimet ligjore, që duhet të zbatohen për objektin e
ankesës;
b) të anulojë, plotësisht ose pjesërisht, një veprim ose vendim të autoritetit kontraktor, të nxjerrë
në kundërshtim me ligjin. Kjo përfshin edhe të drejtën për të hequr të gjitha ato specifikime
teknike ose llojet e tjera të specifikimeve që bien ndesh me këtë ligj;
c) të udhëzojë autoritetin kontraktor të korrigjojë shkeljet dhe më pas të vazhdojë me procedurën
e prokurimit të kontratës;
ç) të urdhërojë anulimin e procedurave për shpalljen e kontratës fituese.”
I.2. Në respekt të parimit të barazisë, transparencës dhe mos diksriminimit, si tre ndër parimet
kryersore të zhvillimit të procedurave të prokurimit publik e njëherazi parime kryesore të
vendimarrjes së Komisionit të Prokurimit Publik, si edhe referuar indicjeve dhe pretendimeve të
bashkimit të operatorëve ekonomikë ankimues ( protokolluar pranë KPP me anë të shkresës
nr.50/2 Protokolli), në të cilën ngrihen pretendime se operatori ekonomik “Jody Kompany”
sh.p.k. nuk plotëson kapacitetin teknik në drejtim të dorëzimit të vërtetimit të shlyerjes së
detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike si edhe mjetet e tij janë të angazhuara në kontrata
të tjera të shpallura fituese konstatoj se:
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I.2.1. Në shtojcën 7, Kriteret e Veçanta të Kualifikimit, pika 1, gërma “d”, dokumenteve të
procedurës së prokurimit objekt ankimi është kërkuar: “Vërtetim 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.“
I.2.2. Për plotësimin e kriterit të mësipërm, operatori ekonomik “Jody Kompany” sh.p.k. ka
dorëzuar në Sistemin e Prokurimeve Elektronike,
I.2.3. Nga verifikimet e kryera në Sistemin e Prokurimeve Elektronike, ( S.P.E.) për plotësimin e
kriterit të mësipërm operatori ekonomik “Jody Kompany” sh.p.k. ka dorëzuar:
-

Vërtetim Debie nr. 197 prot datë 17.10.2015, lëshuar nga Operatori i Shpërndarjes së
Eenergjisë Elektrike me anë të të cilit vërtetohet se:
[…]Nga verifikimet e kryera në sistemin e faturimit për kontratat me kod …. titullar i të
cilave është “Jody Kompany” sh.p.k. rezulton të ketë 0 lekë detyrime për faturat e
energjisë elektrike, vlerë e llogaritur deri në datën 17.10.2015, pa përfshirë faturën
koherente të muajit Shtator 2015 […]”

I.2.4. Në nenin 9 (“Pagesa dhe afati për kryerjen e saj”), paragrafi 9.1, të kontratës së miratuar
me Vendimin e ERE 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.
I.2.5. Gjykoj se përmes dokumentacionit të dorëzuar në sistemin e prokurimeve elektronike
operatori ekonomik “Jody Kompany” sh.p.k vërteton se ka shlyer detyrimet e energjisë elektrike
deri në muajin gusht 2015. Referuar datës së zhvillimit të procedurës së prokurimit 18.11.2015
dhe Nenit 9, paragrafi 1 (“Pagesa dhe afati për kryerjen e saj”), të kontratës së miratuar me
Vendimin e ERE nr.109, datë 21.10.2011 “Për miratimin e kontratës së furnizimit me energji
elektrike të klientëve jofamiljarë” , operatori ekonomik “Jody Kompany” sh.p.k.. nuk ka
përmbushur detyrimet ligjore për shlyerjen e detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike. Në
datën e zhvillimit të procedurës së prokurimit objekt ankimi, detyrimet e energjisë elektrike për
muajin shtator 2015 janë maturuar.
Sa më sipër gjykoj se oferta e operatorit ekonomik “Jody Kompany” sh.p.k. duhet skualifikuar
edhe për shkak të mospërmbushjes së kritereve të veçanta të kualifikimit në drejtim të dorëzimit
të vërtetimit mbi shlyerjen e detyrimeve të energjisë elektrike të maturuara.
Anëtare
Juliana Hoxha
9

